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Ändringsförslag 289
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Skäl -1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1) Under finanskrisen 2007 och 2008 
exponerades betydande brister i den 
finansiella tillsynen, såväl i fråga om 
enskilda fall som när det gäller det 
finansiella systemet som helhet. De 
nationellt baserade tillsynsmodellerna har 
inte hållit jämna steg med den finansiella 
globaliseringen och den faktiska 
utvecklingen på de integrerade och 
sammanlänkade europeiska 
finansmarknaderna, där många 
finansinstitut opererar över 
nationsgränserna. Genom krisen 
uppdagades brister när det gäller 
samarbete, samordning, konsekvens i 
tillämpningen av unionsrätten och 
ömsesidigt förtroende mellan de 
nationella behöriga myndigheterna.

Or. fr

Motivering

Ett skäl som är gemensamt för EBA, Esma, Eiopa och Omnibus I-direktivet.

Ändringsförslag 290
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Skäl -1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1a) I ett flertal resolutioner före och 
under finanskrisen har 
Europaparlamentet uppmanat till en 
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förändring i riktning mot en mer 
integrerad europeisk tillsyn, för att 
säkerställa verkligt likvärdiga 
förutsättningar för alla aktörer på 
konkurrensvillkor och avspegla 
finansmarknadernas ökande integration i 
unionen (i resolution av den 13 april 2000 
om kommissionens meddelande om att 
genomföra handlingsramen för 
finansmarknaderna: handlingsplan, 
resolutionen av den 21 november 2002 om 
tillsynsregler i Europeiska unionen, 
resolutionen av den 11 juli 2007 om
politiken på området finansiella tjänster 
(2005–2010) – vitbok, resolutionen av den 
23 september 2008 med 
rekommendationer till kommissionen om 
hedgefonder och private equity, 
resolutionen av den 9 oktober 2008 med 
rekommendationer till kommissionen om 
uppföljningen av Lamfalussyprocessen: 
framtida tillsynsstrukturer samt 
ståndpunkten av den 22 april 2009 om det 
ändrade förslaget till Europaparlamentets 
och rådets direktiv om upptagande och 
utövande av försäkrings- och 
återförsäkringsverksamhet (Solvens II) 
och ståndpunkten av den 23 april 2009 
om förslaget till Europaparlamentets och 
rådets förordning om 
kreditvärderingsinstitut).

Or. fr

Motivering

Ett skäl som är gemensamt för EBA, Esma, Eiopa och Omnibus I-direktivet.

Ändringsförslag 291
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Skäl -1b (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1b) I november 2008 gav kommissionen 
en högnivågrupp med Jacques de 
Larosière som ordförande i uppdrag att ge 
rekommendationer om hur 
tillsynsordningarna i Europa skulle 
kunna förstärkas så att de bättre skyddar 
medborgarna och återställer förtroendet 
för det finansiella systemet. 
Högnivågruppen rekommenderade i sin 
slutrapport, som lades fram den 
25 februari 2009 
(”de-Larosière-rapporten”), att 
tillsynsramarna skulle förstärkas för att 
minska risken för och mildra effekterna 
av framtida finanskriser. 
Högnivågruppen rekommenderade 
långtgående reformer av 
tillsynsstrukturen för den finansiella 
sektorn i unionen. Gruppen 
rekommenderade också att ett europeiskt 
system för finansiell tillsyn (ESFS) skulle 
inrättas, bestående av tre europeiska 
tillsynsmyndigheter (nedan kallade 
ESA-myndigheterna), en för tillsyn över 
banksektorn (EBA), en för 
värdepapperssektorn (Esma) och en för 
försäkrings- och tjänstepensionssektorn 
(Eiopa). Dessutom rekommenderades 
inrättande av ett europeiskt systemriskråd.

Or. fr

Motivering

Ett skäl som är gemensamt för EBA, Esma, Eiopa och Omnibus I-direktivet.

Ändringsförslag 292
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Skäl -1c (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1c) Finansiell stabilitet är en 
förutsättning för att realekonomin ska 
kunna tillhandahålla arbetstillfällen, 
krediter och tillväxt. Den finansiella 
krisen har blottlagt stora brister i den 
finansiella tillsynen, som varken har 
lyckats förutse en negativ övergripande 
utveckling på de finansiella marknaderna 
eller förhindra att alltför stora risker 
ackumuleras i det finansiella systemet.

Or. fr

Motivering

Ett skäl som är gemensamt för EBA, Esma, Eiopa och Omnibus I-direktivet.

Ändringsförslag 293
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) I sina slutsatser av den 18 och 
19 juni 2009 rekommenderade 
Europeiska rådet att ett europeiskt system 
för finansiell tillsyn, bestående av tre nya 
europeiska tillsynsmyndigheter, skulle 
inrättas. Systemet bör syfta till att 
förbättra kvalitet och enhetlighet i den 
nationella tillsynen, stärka kontrollen av 
gränsöverskridande företag och inrätta ett 
enhetligt europeiskt regelverk som bör 
tillämpas på alla finansinstitut på den 
inre marknaden. Europeiska rådet 
framhöll vidare att ESA-myndigheterna 
också bör ha tillsynsbefogenheter när det 
gäller kreditvärderingsinstitut, och 
uppmanade kommissionen att lämna 
konkreta förslag på hur ESFS skulle 
kunna agera kraftfullt i krissituationer.



AM\877719SV.doc 7/139 PE472.278v01-00

SV

Or. fr

Motivering

Ett skäl som är gemensamt för EBA, Esma, Eiopa och Omnibus I-direktivet.

Ändringsförslag 294
Sven Giegold

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) För att det europeiska systemet för 
finansiell tillsyn ska fungera effektivt krävs 
det ändringar av unionslagstiftningen när 
det gäller de tre myndigheternas 
verksamhetsområde. Sådana förändringar 
består i att fastställa räckvidden för vissa 
befogenheter för de europeiska 
tillsynsmyndigheterna samt införa vissa 
befogenheter i befintliga processer som 
föreskrivs i relevant unionslagstiftning 
respektive ändringar för att se till att de 
europeiska tillsynsmyndigheterna fungerar 
smidigt och effektivt inom ramen för det 
europeiska systemet för finansiell tillsyn.

(2) För att det europeiska systemet för 
finansiell tillsyn ska fungera effektivt krävs 
det ändringar av unionslagstiftningen när 
det gäller de tre myndigheternas 
verksamhetsområde. Sådana förändringar 
består i att fastställa räckvidden för vissa 
befogenheter för de europeiska 
tillsynsmyndigheterna samt införa vissa 
befogenheter i befintliga processer som 
föreskrivs i relevant unionslagstiftning 
respektive ändringar för att se till att de 
europeiska tillsynsmyndigheterna fungerar 
smidigt och effektivt inom ramen för det 
europeiska systemet för finansiell tillsyn, 
och en budget som till fullo finansieras av 
gemenskapen. Om nya uppgifter överförs 
till en ESA-myndighet bör dess budget 
justeras så snart som möjligt så att den 
ska kunna utföra sina nya uppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 295
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) För att det europeiska systemet för (2) För att det europeiska systemet för 
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finansiell tillsyn ska fungera effektivt krävs 
det ändringar av unionslagstiftningen när 
det gäller de tre myndigheternas 
verksamhetsområde. Sådana förändringar 
består i att fastställa räckvidden för vissa 
befogenheter för de europeiska 
tillsynsmyndigheterna samt införa vissa
befogenheter i befintliga processer som 
föreskrivs i relevant unionslagstiftning 
respektive ändringar för att se till att de 
europeiska tillsynsmyndigheterna fungerar 
smidigt och effektivt inom ramen för det 
europeiska systemet för finansiell tillsyn.

finansiell tillsyn ska fungera effektivt, 
vilket framför allt ska skapa villkor som 
främjar långsiktiga investeringar, krävs 
det ändringar av unionslagstiftningen när 
det gäller de tre myndigheternas 
verksamhetsområde. Sådana förändringar 
består i att fastställa räckvidden för vissa 
befogenheter för de europeiska 
tillsynsmyndigheterna samt införa vissa 
befogenheter i befintliga processer som 
föreskrivs i relevant unionslagstiftning 
respektive ändringar för att se till att de 
europeiska tillsynsmyndigheterna fungerar 
smidigt och effektivt inom ramen för det 
europeiska systemet för finansiell tillsyn.
Om ESA-myndigheternas befogenheter 
skulle utvecklas bör också deras budget 
anpassas i motsvarande mån.

Or. fr

Ändringsförslag 296
Corien Wortmann-Kool

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Inrättandet av de tre europeiska 
tillsynsmyndigheterna bör åtföljas av 
upprättandet av en enda regelbok för att 
säkerställa en konsekvent harmonisering 
och enhetlig tillämpning och därigenom 
bidra till att den inre marknaden fungerar 
mer effektivt. Enligt förordningarna om 
inrättande av ett EU-system för finansiell 
tillsyn (ESFS) får dessa myndigheter 
utarbeta förslag till tekniska standarder 
inom de områden som särskilt anges i den 
tillämpliga lagstiftningen, vilka ska läggas 
fram för kommissionen för antagande i 
enlighet med artiklarna 290 och 291 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (EUF) i form av delegerade 
akter eller genomförandeakter. En första 

(3) Inrättandet av de tre europeiska 
tillsynsmyndigheterna bör åtföljas av 
upprättandet av en enda regelbok för att 
säkerställa en konsekvent harmonisering 
och enhetlig tillämpning och därigenom 
bidra till att den inre marknaden fungerar 
mer effektivt. Enligt förordningarna om 
inrättande av ett EU-system för finansiell 
tillsyn (ESFS) får dessa myndigheter 
utarbeta förslag till tekniska standarder 
inom de områden som särskilt anges i den 
tillämpliga lagstiftningen, vilka ska läggas 
fram för kommissionen för antagande i 
enlighet med artiklarna 290 och 291 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (EUF) i form av delegerade 
akter eller genomförandeakter. En första 



AM\877719SV.doc 9/139 PE472.278v01-00

SV

grupp med sådana områden anges i 
direktiv …/… [Omnibus I], men detta 
direktiv bör ange ytterligare en grupp 
områden, i synnerhet för direktiv
2003/71/EG och direktiv 2009/138/EG, 
utan att detta påverkar möjligheten att 
lägga till ytterligare områden i framtiden.

grupp med sådana områden anges i
Europaparlamentets och rådet
direktiv 2010/78/EU av den 
24 november 2010 med avseende på 
befogenheterna för 
Europeiska tillsynsmyndigheten 
(Europeiska bankmyndigheten),
Europeiska tillsynsmyndigheten 
(Europeiska försäkrings- och 
tjänstepensionsmyndigheten) och 
Europeiska tillsynsmyndigheten 
(Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten), men detta 
direktiv bör ange ytterligare en grupp 
områden, i synnerhet för
direktiven 2002/92/EC, 2003/71/EG och 
2009/138/EG, utan att detta påverkar 
möjligheten att lägga till ytterligare 
områden i framtiden. Direktiv 2003/41/EG, 
för vilket kommissionen bör lägga fram 
ett förslag till översyn före utgången av 
2012, bör inte omfattas av detta direktiv.

Or. en

Motivering

Europeiska kommissionen ser för närvarande över direktiv 2003/41/EG vad gäller 
verksamheten för och tillsynen över tjänstepensionsinstitut och har sänt Eiopa en begäran om 
råd som inbegriper pensionsfondernas solvensmarginaler. Denna begäran om råd inbegriper 
en riktig konsekvensbedömning och kommer att utnyttjas vid utarbetandet av direktivet om 
tjänstepensionsinstitut som förväntas under tredje kvartalet 2012.

Ändringsförslag 297
Juozas Imbrasas

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Inrättandet av de tre europeiska 
tillsynsmyndigheterna bör åtföljas av 
upprättandet av en enda regelbok för att 
säkerställa en konsekvent harmonisering 
och enhetlig tillämpning och därigenom 

(3) Inrättandet av de tre europeiska 
tillsynsmyndigheterna bör åtföljas av 
upprättandet av en enda regelbok för att 
säkerställa en konsekvent harmonisering 
och enhetlig tillämpning och därigenom 
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bidra till att den inre marknaden fungerar 
mer effektivt. Enligt förordningarna om 
inrättande av ett EU-system för finansiell 
tillsyn (ESFS) får dessa myndigheter 
utarbeta förslag till tekniska standarder 
inom de områden som särskilt anges i den 
tillämpliga lagstiftningen, vilka ska läggas 
fram för kommissionen för antagande i 
enlighet med artiklarna 290 och 291 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (EUF) i form av delegerade 
akter eller genomförandeakter. En första 
grupp med sådana områden anges i direktiv 
…/… [Omnibus I], men detta direktiv bör 
ange ytterligare en grupp områden, i 
synnerhet för direktiv 2003/71/EG och 
direktiv 2009/138/EG, utan att detta 
påverkar möjligheten att lägga till 
ytterligare områden i framtiden.

bidra till att den inre marknaden fungerar
ännu mer effektivt och att tillsynen på 
mikronivå genomförs mer effektivt. Enligt 
förordningarna om inrättande av ett 
EU-system för finansiell tillsyn (ESFS) får 
dessa myndigheter utarbeta förslag till 
tekniska standarder inom de områden som 
särskilt anges i den tillämpliga 
lagstiftningen, vilka ska läggas fram för 
kommissionen för antagande i enlighet 
med artiklarna 290 och 291 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt (EUF) i 
form av delegerade akter eller 
genomförandeakter. En första grupp med 
sådana områden anges i direktiv …/… 
[Omnibus I], men detta direktiv bör ange 
ytterligare en grupp områden, i synnerhet 
för direktiv 2003/71/EG och direktiv 
2009/138/EG, utan att detta påverkar 
möjligheten att lägga till ytterligare 
områden i framtiden.

Or. lt

Ändringsförslag 298
Rolandas Paksas

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Inrättandet av de tre europeiska 
tillsynsmyndigheterna bör åtföljas av 
upprättandet av en enda regelbok för att 
säkerställa en konsekvent harmonisering 
och enhetlig tillämpning och därigenom 
bidra till att den inre marknaden fungerar 
mer effektivt. Enligt förordningarna om 
inrättande av ett EU-system för finansiell 
tillsyn (ESFS) får dessa myndigheter 
utarbeta förslag till tekniska standarder 
inom de områden som särskilt anges i den 
tillämpliga lagstiftningen, vilka ska läggas 
fram för kommissionen för antagande i 
enlighet med artiklarna 290 och 291 i 

(3) Inrättandet av de tre europeiska 
tillsynsmyndigheterna bör åtföljas av 
upprättandet av en enda regelbok för att 
säkerställa en konsekvent harmonisering 
och enhetlig tillämpning och därigenom 
bidra till att den inre marknaden fungerar
ännu mer effektivt och att tillsynen på 
mikronivå genomförs mer effektivt. Enligt 
förordningarna om inrättande av ett 
EU system för finansiell tillsyn (ESFS) får 
dessa myndigheter utarbeta förslag till 
tekniska standarder inom de områden som 
särskilt anges i den tillämpliga 
lagstiftningen, vilka ska läggas fram för 
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fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (EUF) i form av delegerade 
akter eller genomförandeakter. En första 
grupp med sådana områden anges i direktiv 
…/… [Omnibus I], men detta direktiv bör 
ange ytterligare en grupp områden, i 
synnerhet för direktiv 2003/71/EG och 
direktiv 2009/138/EG, utan att detta 
påverkar möjligheten att lägga till 
ytterligare områden i framtiden.

kommissionen för antagande i enlighet 
med artiklarna 290 och 291 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt (EUF) i 
form av delegerade akter eller 
genomförandeakter. En första grupp med 
sådana områden anges i direktiv …/… 
[Omnibus I], men detta direktiv bör ange 
ytterligare en grupp områden, i synnerhet 
för direktiv 2003/71/EG och direktiv 
2009/138/EG, utan att detta påverkar 
möjligheten att lägga till ytterligare 
områden i framtiden.

Or. lt

Ändringsförslag 299
Sharon Bowles

Förslag till direktiv
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Förberedelserna och utfrågningarna 
i samband med genomförandeåtgärderna 
enligt Solvens II är långt framskridna och 
för att möjliggöra ett snabbt 
genomförande bör dessa åtgärder därför 
slutföras. Senare anpassningar bör göras 
i enlighet med förfarandet för delegerade 
akter och de tekniska tillsynsstandarder 
som där fastställs.

Or. en

Ändringsförslag 300
Sharon Bowles

Förslag till direktiv
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Till följd av genomförandeakternas 
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omfattande karaktär bör 
Europaparlamentet och rådet kunna 
invända mot en delegerad akt eller en 
teknisk tillsynsstandard inom en period på 
tre månader från delgivningsdatum. På 
Europaparlamentets eller rådets initiativ 
bör denna frist kunna förlängas med 
ytterligare tre månader.

Or. en

Ändringsförslag 301
Ildikó Gáll-Pelcz

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Med den nya tillsynsstruktur som 
införs genom ESFS kommer det att krävas 
att de nationella tillsynsmyndigheterna 
samarbetar nära med de europeiska 
tillsynsmyndigheterna. Ändringar i den 
tillämpliga lagstiftningen bör säkerställa att 
det inte finns några rättsliga hinder för de 
skyldigheter om informationsutbyte som 
har införts i kommissionens förslag till 
förordningar om inrättandet av de 
europeiska tillsynsmyndigheterna.

(15) Med den nya tillsynsstruktur som 
införs genom ESFS kommer det att krävas 
att de nationella tillsynsmyndigheterna 
samarbetar nära med de europeiska 
tillsynsmyndigheterna. Ändringar i den 
tillämpliga lagstiftningen bör säkerställa att 
det inte finns några rättsliga hinder för de 
skyldigheter om informationsutbyte som 
har införts i kommissionens förslag till 
förordningar om inrättandet av de 
europeiska tillsynsmyndigheterna och att 
rapporteringen inte ger upphov till onödig 
byråkrati.

Or. hu

Ändringsförslag 302
Arlene McCarthy

Förslag till direktiv
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) En fullständig förteckning över ett 
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företags tillgångar är absolut nödvändig 
för att tillsynsorganen ska kunna göra en 
korrekt bedömning av finansiella risker. 
Detta är särskilt viktigt enligt 
direktiv 2009/138/EG, eftersom företag 
har rätt att fatta investeringsbeslut enligt 
aktsamhetsprincipen. Medlemsstaterna 
bör därför kunna kräva att försäkrings-
och återförsäkringsföretag ska 
tillhandahålla tillsynsmyndigheterna en 
fullständig förteckning där tillgångarna 
redovisas post för post, om sådana 
uppgifter är nödvändiga för att de 
behöriga myndigheterna effektivt ska 
kunna utföra sin tillsynsuppgift.

Or. en

Motivering

Eiopas föreslagna tillgångsmodell tillhandahåller information som är nödvändig för tillsynen 
enligt Solvens II, i form av en detaljerad förteckning över investeringar. Sådana förteckningar 
gör det möjligt att korrekt bedöma finansiella risker, vilket blir ännu viktigare enligt 
Solvens II, eftersom företagen kommer att vara fria att fatta investeringsbeslut enligt 
aktsamhetsregeln.

Ändringsförslag 303
Corien Wortmann-Kool

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) För att säkerställa en konsekvent 
beräkning av de försäkringstekniska 
avsättningarna hos försäkrings- och 
återförsäkringsföretag i enlighet med 
direktiv 2009/138/EG är det nödvändigt att 
ett centralt organ härleder, offentliggör och 
uppdaterar vissa tekniska uppgifter vad 
gäller riskfria räntesatser för relevanta 
durationer som beaktar iakttagelser på den 
finansiella marknaden, och att organet kan 
göra detta regelbundet. Med tanke på 
dessa uppgifters tekniska och 

(17) För att säkerställa en konsekvent 
beräkning av de försäkringstekniska 
avsättningarna hos försäkrings- och 
återförsäkringsföretag i enlighet med 
direktiv 2009/138/EG är det nödvändigt att 
ett centralt organ regelbundet härleder, 
offentliggör och uppdaterar vissa tekniska 
uppgifter vad gäller riskfria räntesatser för 
relevanta durationer som beaktar 
iakttagelser på den finansiella marknaden.
Det sätt på vilket de riskfria räntesatserna 
för relevanta durationer härleds bör vara 



PE472.278v01-00 14/139 AM\877719SV.doc

SV

försäkringsrelaterade natur bör de utföras 
av Eiopa.

transparent på ett sådant sätt att 
försäkrings- och återförsäkringsföretag 
kan använda dessa riskfria räntesatser i 
sin riskförvaltningspolicy. Med tanke på 
dessa uppgifters tekniska och 
försäkringsrelaterade natur bör de utföras 
av Eiopa.

Or. en

Ändringsförslag 304
Burkhard Balz

Förslag till direktiv
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) När den nya tillsynsordningen 
utarbetas måste oönskade effekter på 
hanteringen av försäkringsverksamhet 
med långsiktiga garantier undvikas. 
Marknadsstörningar och konflikter med 
befintliga produkter måste i absolut 
största möjliga mån undvikas. Det är 
därför nödvändigt att särskilt 
uppmärksamma behovet att undvika 
artificiell volatilitet för 
försäkringstekniska avsättningar och 
medräkningsbara kapitalbasmedel som 
överstiger kapitalkraven. Detta bör 
särskilt kunna uppnås genom att i ett 
tidigt skede extrapolera de riskfria 
räntesatserna för relevanta durationer. 
När kommissionen antar delegerade akter 
och genomförandeakter bör den även se 
till att kontinuiteten och den ytterligare 
utvecklingen av försäkringsverksamhet 
med långsiktiga garantier inte påverkas 
negativt.

Or. en
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Ändringsförslag 305
Sven Giegold

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) För att sörja för att vissa tekniska 
uppgifter till solvenskapitalkravet med 
tillämpning av standardformeln 
tillhandahålls regelbundet, t.ex. för att 
möjliggöra harmoniserade strategier för 
användningen av tariffer, bör särskilda 
uppgifter tilldelas Eiopa. Exakt hur sådana 
uppgifter ska utföras bör anges närmare i 
de åtgärder som antas genom delegerade 
akter.

(18) För att sörja för att vissa tekniska 
uppgifter till solvenskapitalkravet med 
tillämpning av standardformeln 
tillhandahålls regelbundet bör särskilda 
uppgifter tilldelas Eiopa. Exakt hur sådana 
uppgifter ska utföras bör anges närmare i 
de åtgärder som antas genom delegerade 
akter.

Or. en

Ändringsförslag 306
Peter Skinner

Förslag till direktiv
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) En utveckling mot internationell 
enhetlighet vad gäller riskbaserade 
solvensordningar bör uppmuntras. För att 
ta hänsyn till att vissa tredjeländer kan 
behöva mer tid för att anpassa och tillämpa 
en solvensordning som helt uppfyller 
kriterierna för att bedömas som likvärdig, 
är det nödvändigt att göra det möjligt för
kommissionen att anta åtgärder genom 
delegerade akter för att närmare ange 
övergångsbestämmelser för hur sådana 
ordningar i tredjeländer ska behandlas, i 
synnerhet i de fall då ett offentligt 
åtagande har gjorts om anpassning till en 
ordning som är likvärdig med 
direktiv 2009/138/EG.

(22) En utveckling mot internationell 
enhetlighet vad gäller riskbaserade 
solvensordningar bör uppmuntras. För att 
ta hänsyn till att vissa tredjeländer kan 
behöva mer tid för att anpassa och tillämpa 
en solvensordning som helt uppfyller 
kriterierna för att bedömas som likvärdig, 
är det nödvändigt att specificera villkor för 
hur sådana ordningar i tredjeländer ska 
behandlas för att dessa tredjeländer 
tillfälligt ska kunna bedömas som 
likvärdiga. Detta bör göras inom ramen 
för den kommande lagstiftningen om 
genomförandeåtgärder för Solvens II.
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Or. en

Ändringsförslag 307
Ildikó Gáll-Pelcz

Förslag till direktiv
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) En utveckling mot internationell 
enhetlighet vad gäller riskbaserade 
solvensordningar bör uppmuntras. För att 
ta hänsyn till att vissa tredjeländer kan 
behöva mer tid för att anpassa och tillämpa 
en solvensordning som helt uppfyller 
kriterierna för att bedömas som likvärdig, 
är det nödvändigt att göra det möjligt för 
kommissionen att anta åtgärder genom 
delegerade akter för att närmare ange 
övergångsbestämmelser för hur sådana 
ordningar i tredjeländer ska behandlas, i 
synnerhet i de fall då ett offentligt åtagande 
har gjorts om anpassning till en ordning 
som är likvärdig med 
direktiv 2009/138/EG.

(22) En utveckling mot internationell 
enhetlighet vad gäller riskbaserade 
solvensordningar bör uppmuntras. För att 
ta hänsyn till att vissa tredjeländer kan 
behöva mer tid för att anpassa och tillämpa 
en solvensordning som helt uppfyller 
kriterierna för att bedömas som likvärdig, 
är det nödvändigt att göra det möjligt för 
kommissionen att anta åtgärder genom 
delegerade akter för att närmare ange 
övergångsbestämmelser för hur sådana 
ordningar i tredjeländer ska behandlas, i 
synnerhet i de fall då ett offentligt åtagande 
har gjorts om anpassning till en ordning 
som är likvärdig med 
direktiv 2009/138/EG. Det bör också 
betonas att det för tredjeländer inte räcker 
med en riskbaserad tillsyn utan de måste 
ha system med grupptillsyn som liknar 
EU:s system.

Or. hu

Ändringsförslag 308
Corien Wortmann-Kool

Förslag till direktiv
Skäl 24a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24a) Beräkningen av 
solvenskapitalkravet för sjukförsäkringar 
bör återspegla nationella 
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utjämningssystem och även beakta 
ändringar i den nationella hälso- och 
sjukvårdslagstiftningen, eftersom dessa 
faktorer är grundläggande delar i 
försäkringssystemet inom dessa nationella 
marknader för hälso- och sjukvård. 

Or. en

Motivering

I vissa medlemsstater har marknaden för hälso- och sjukvård omvandlats från en offentlig 
sjukförsäkringsmarknad till en privat marknad för hälso- och sjukvård, vilket åtföljts av 
statliga reglerings- och utjämningssystem. Detta gör att medborgarna kan köpa 
sjukförsäkringar, vilket bör återspeglas i beräkningen av solvenskapitalkravet.

Ändringsförslag 309
Sven Giegold

Förslag till direktiv
Skäl 28a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28a) Mot bakgrund av finanskrisen och 
de procykliska mekanismer som bidrog till 
att den uppstod och som förstärkte dess 
effekter, utfärdade rådet för finansiell 
stabilitet (Financial Stability Board), 
Baselkommittén för banktillsyn och 
G20-gruppen rekommendationer för att
mildra de procykliska effekterna av 
finansiell reglering. Dessa 
rekommendationer har en direkt relevans 
för försäkrings- och 
återförsäkringsföretag, vilka utgör viktiga 
delar av finanssystemet.

Or. en

Ändringsförslag 310
Sven Giegold
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Förslag till direktiv
Skäl 28b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28b) Det är lämpligt att se till att 
solvenskapitalkraven tar hänsyn till den 
makrofinansiella miljö i vilken 
försäkrings- och återförsäkringsföretag är 
verksamma. Sådana företag bör därför 
åläggas att upprätthålla en kontracyklisk 
kapitalbuffert som skulle byggas upp när 
stigande tillgångsvärderingar på 
finansmarknaderna bedöms vara 
relaterade till uppkomsten av 
systemomfattande risker, och tas i 
anspråk under perioder med stress. Den 
kontracykliska kapitalbufferten skulle 
därför variera över tiden på ett sätt som 
återspeglar potentiellt instabila trender 
eller bubblor på finansmarknaderna, och 
skulle kunna ligga på noll. Detta skulle 
bidra till att minska sannolikheten för 
brott mot solvenskapitalkravet utan behov 
av att i efterhand behöva göra tillfälliga 
anpassningar av parametrarna så att 
värderingarna blir marknadsmässiga.

Or. en

Motivering

I stället för att manipulera värdet på skulderna genom att höja diskonteringsräntor med en 
”illkviditetspremie” är det enklare att handla i linje med kapitalkravsdirektiv 4 och kräva att 
kapital byggs upp utöver solvenskapitalkravet om man misstänker tillgångsbubblor så att 
företag, när en kris slår till, inte genast bryter mot solvenskapitalkravet och försöker öka 
kapitalet under svåra förhållanden. En kontracyklisk buffert i likhet med den som krävs för 
banker och som inrättas av Eiopa (med rådgivning från ESRB) föreslås därför.

Ändringsförslag 311
Sven Giegold

Förslag till direktiv
Skäl 28c (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28c) För att uppnå samstämmig 
tillämpning och garantera makrotillsyn i 
hela unionen bör Europeiska 
systemrisknämnden (ESRB) utveckla 
principer som skräddarsytts för unionens 
ekonomi och bör även vara ansvarig för 
övervakningen av den kontracykliska 
bufferten.

Or. en

Motivering

ESRB måste spela en roll i samordningen av utnyttjandet av makroprudentiella 
kontracykliska åtgärder över gränser och sektorer.

Ändringsförslag 312
Sven Giegold

Förslag till direktiv
Skäl 28d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28d) Finanskrisen har visat att 
finansinstituten i stor utsträckning 
underskattade nivån på den motpartsrisk 
som är förknippad med OTC-derivat. 
Detta föranledde G20-gruppen att i 
september 2009 begära att fler 
OTC-derivat ska clearas genom en central 
motpart. Dessutom begärde de att de 
OTC-derivat som inte kan clearas centralt 
ska omfattas av högre kapitalkrav för att 
de högre risker de är förknippade med ska 
återspeglas korrekt.

Or. en

Motivering

Försäkringsföretag bör på samma sätt som kreditinstitut och värdepappersföretag ges alla 
incitament som finns att använda centrala motparter enligt EMIR-förordningen. Ett viktigt 
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incitament är att se till att SCR-metoderna kräver mindre kapital för derivat som clearas 
genom centrala motparter än för bilaterala överenskommelser (texten bygger på skäl 57 
i kapitalkravsdirektiv 4).

Ändringsförslag 313
Thomas Mann

Förslag till direktiv
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Eftersom målen med detta direktiv –
nämligen att förbättra den inre marknadens 
funktionssätt genom att säkerställa en hög, 
effektiv och enhetlig nivå av 
stabilitetsreglering och tillsyn, skydda 
försäkringstagare och förmånstagare och 
därigenom företag och konsumenter, 
skydda finansmarknadernas integritet, 
effektivitet och korrekta funktionssätt, 
upprätthålla det finansiella systemets 
stabilitet och stärka den internationella 
samordningen av tillsynen – inte i 
tillräcklig utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna och därför, på grund av 
den planerade åtgärdens omfattning, bättre 
kan uppnås på unionsnivå, kan EU vidta 
åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
EU-fördraget. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
bör detta direktiv inte gå utöver vad som är 
nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(31) Eftersom målen med detta direktiv –
nämligen att förbättra den inre marknadens 
funktionssätt genom att säkerställa en hög, 
effektiv och enhetlig nivå av 
stabilitetsreglering och tillsyn, skydda 
försäkringstagare och förmånstagare och 
därigenom företag och konsumenter, 
skydda finansmarknadernas integritet, 
effektivitet och korrekta funktionssätt, 
upprätthålla det finansiella systemets 
stabilitet och stärka den internationella 
samordningen av tillsynen – inte i 
tillräcklig utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna och därför, på grund av 
den planerade åtgärdens omfattning, bättre 
kan uppnås på unionsnivå, kan EU vidta 
åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
EU-fördraget. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
bör detta direktiv inte gå utöver vad som är 
nödvändigt för att uppnå dessa mål och i 
synnerhet inte fastställa några 
solvenskrav för tjänstepensionsinstitut.

Or. de

Ändringsförslag 314
Diogo Feio

Förslag till direktiv
Artikel -1 – led 1 (nytt)
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Direktiv 2002/92/EG
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) I artikel 3.2 ska följande stycke läggas 
till:
”Medlemsstaterna ska regelbundet sända 
de uppgifter som samlats in genom 
informationsstället till Europeiska 
försäkrings- och 
tjänstepensionsmyndigheten, inrättad 
genom Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 1093/2010 
(Eiopa), som ska offentliggöra dem på sin 
webbplats.”

Or. en

Ändringsförslag 315
Sven Giegold

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led -1 (nytt)
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 13 – led 32a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1) I artikel 13 ska följande punkt 
införas:
”32. auktoriserad central motpart: en 
central motpart som tillhandahåller 
clearingtjänster för godkända 
derivatinstrument enligt 
förordning (EU) nr .../2011 [EMIR].”

Or. en

Motivering

Hänvisat till i ändringsförslaget till artiklarna 105.6 och 111.1.fa (ny) om motpartsrisk.
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Ändringsförslag 316
Sven Giegold

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2 – led a
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 31 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska, i enlighet med 
artikel 301a och med förbehåll för de 
villkor som anges i artiklarna 301b och 
301c, anta delegerade akter för punkt 2
med närmare uppgifter om de centrala 
aspekter för vilka aggregerade statistiska 
uppgifter ska offentliggöras och om
format, struktur, innehållsförteckningar och 
publiceringsdatum för dessa
offentliggöranden.”

4. För att garantera att punkt 2 i denna 
artikel tillämpas enligt likvärdiga villkor 
ska Eiopa utarbeta förslag till tekniska 
genomförandestandarder för att närmare
ange de centrala aspekter för vilka 
aggregerade statistiska uppgifter ska 
offentliggöras och för att fastställa format, 
struktur, innehållsförteckningar och 
publiceringsdatum för de offentliggöranden
som anges i denna artikel.
Eiopa ska överlämna dessa förslag till 
tekniska genomförandestandarder till 
kommissionen senast den 1 juli 2012. 
Kommissionen ska ges befogenhet att i 
enlighet med artikel 15 i förordning (EU) 
nr 1094/2010 anta de tekniska 
genomförandestandarder som avses i 
första stycket.

Or. en

Ändringsförslag 317
Peter Skinner, Sharon Bowles

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2 – led a
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 31 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. För att till fullo säkra förenlighet när 
det gäller uppdelningen mellan 
delegerade akter och tekniska 
tillsynsstandarder ska alla de delegerade 
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akter som ska bli tekniska 
tillsynsstandarder omvandlas till sådana 
tre år efter att detta direktiv offentliggjorts 
i Europeiska unionens officiella tidning.

Or. en

Motivering

Med hänsyn till den nya uppsättningen tekniska tillsynsstandarder som föredraganden infört i 
detta betänkande är det viktigt att Eiopa ges tid att anpassa sig till sin nya roll. Detta 
ändringsförslag innebär en mjuklandning för tekniska tillsynsstandarder.

Ändringsförslag 318
Sven Giegold

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 4 – led -a (nytt)
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 35 – punkt 2 – led a – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-a) I punkt 2 a ska led i ersättas med 
följande:
”i) Med i förväg fastställd periodicitet. 
Om omfattningen av och komplexiteten 
hos de inneboende riskerna i ett 
försäkringsföretags verksamhet är 
tillräckligt låg och om det tydligt kan 
påvisas att bördan för företaget är större 
än nyttan av informationen, ska Eiopa 
begränsa den regelbundna rapporteringen 
för små och medelstora företag till 
information som ändras avsevärt under 
året, förutsatt att fullständig rapportering 
sker minst en gång om året.”

Or. en

Motivering

Små och medelstora företag får inte överbelastas genom krav på kvartalsrapportering, men 
tillsynsorganen måste kunna få dessa uppgifter från åtminstone de stora och systemrelevanta 
marknadsaktörerna.
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Ändringsförslag 319
Arlene McCarthy

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 4 – led -a (nytt)
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 35 – punkt 2 – led a – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-a) I punkt 2 a ska led i ersättas med 
följande:
”i) Med i förväg fastställd periodicitet, 
varvid den regelbundna 
tillsynsrapporteringen för perioder som 
understiger 12 månader ska vara 
begränsad till information som ändras 
avsevärt under året eller som är 
nödvändig för att de behöriga 
myndigheterna effektivt ska kunna utföra 
sin tillsynsuppgift.”

Or. en

Motivering

Eiopas föreslagna tillgångsmodell tillhandahåller information som är nödvändig för tillsynen 
enligt Solvens II, i form av en detaljerad förteckning över investeringar. Sådana förteckningar 
gör det möjligt att korrekt bedöma finansiella risker, vilket blir ännu viktigare enligt 
Solvens II, eftersom företagen kommer att vara fria att fatta investeringsbeslut enligt 
aktsamhetsregeln.

Ändringsförslag 320
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 4 – led -a (nytt)
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 35 – punkt 2 – led a – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-a) I punkt 2 a ska led i ersättas med 
följande:
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”i) Med i förväg fastställd periodicitet, 
varvid små och medelstora 
försäkringsföretags regelbundna 
tillsynsrapportering för perioder som 
understiger 12 månader ska vara 
begränsad till information som ändras 
avsevärt under året.”

Or. en

Ändringsförslag 321
Miguel Portas

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 4 – led -a (nytt)
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 35 – punkt 2 – led a – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) Punkt 2 a i ska ersättas med följande:
” i) Med i förväg fastställd periodicitet, 
varvid en punktlig insamling av uppgifter 
som uppfyller kraven på effektiv tillsyn 
garanteras.

Or. pt

Ändringsförslag 322
Markus Ferber

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 4 – led -aa (nytt)
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 35 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-aa) I punkt 2 ska följande led läggas till:
”aa) Att undanta försäkrings- och 
återförsäkringsföretag från skyldigheten 
att lämna in de mallar som närmare 
fastställs i de delegerade akterna i 
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enlighet med punkt 6, om försäkrings-
eller återförsäkringsföretagets verksamhet 
endast bedrivs i den medlemsstat där 
företaget har auktoriserats.”

Or. en

Motivering

För nationella företag och grupper bör nationella tillsynsorgan ha möjlighet att fastställa en 
uppsättning grundläggande uppgifter som bedöms vara nödvändiga på nationell nivå för 
kvartals- och halvårsredovisning.

Ändringsförslag 323
Miguel Portas

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 4 – led ab (nytt)
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 35 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ab) I punkt 2 ska följande stycke läggas 
till:
”Medlemsstaterna ska kräva att 
försäkrings- och återförsäkringsföretag 
ska tillhandahålla tillsynsmyndigheterna 
en fullständig förteckning där 
tillgångarna redovisas post för post.”

Or. pt

Ändringsförslag 324
Arlene McCarthy

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 4 – led -ab (nytt)
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 35 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-ab) I punkt 2 ska följande stycke läggas 
till:
”Medlemsstaterna ska kräva att 
försäkrings- och återförsäkringsföretag, 
som en del av sin regelbundna 
rapportering eller från fall till fall, ska 
tillhandahålla tillsynsmyndigheterna en 
fullständig förteckning där tillgångarna 
redovisas post för post, endast i det fall att 
sådana uppgifter är nödvändiga för att de 
behöriga myndigheterna effektivt ska 
kunna utföra sin tillsynsuppgift.”

Or. en

Motivering

Eiopas föreslagna tillgångsmodell tillhandahåller information som är nödvändig för tillsynen 
enligt Solvens II, i form av en detaljerad förteckning över investeringar. Sådana förteckningar 
gör det möjligt att korrekt bedöma finansiella risker, vilket blir ännu viktigare enligt 
Solvens II, eftersom företagen kommer att vara fria att fatta investeringsbeslut enligt 
aktsamhetsregeln.

Ändringsförslag 325
Corien Wortmann-Kool

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 4 – led -ab (nytt)
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 35 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-ab) I punkt 2 ska följande stycke läggas 
till:
”Medlemsstaterna får endast i 
exceptionella situationer kräva att 
försäkrings- och återförsäkringsföretag 
ska tillhandahålla tillsynsmyndigheterna 
en fullständig förteckning där 
tillgångarna redovisas post för post.”
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Or. en

Ändringsförslag 326
Sven Giegold

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 4 – led -ab (nytt)
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 35 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-ab) I punkt 2 ska följande stycke läggas 
till:
”Medlemsstater som kräver att 
försäkringsföretag regelbundet 
tillhandahåller en fullständig förteckning 
där tillgångarna redovisas post för post, 
får undanta små försäkringsföretag från 
kravet på regelbunden rapportering där 
tillgångarna redovisas post för post, om 
det tydligt kan påvisas att bördan för 
företaget är större än nyttan av 
informationen.”

Or. en

Ändringsförslag 327
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 4 – led -ab (nytt)
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 35 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-ab) I punkt 2 ska följande stycke läggas 
till:
”Om en medlemsstat kräver att 
försäkringsföretag regelbundet 
tillhandahåller en fullständig förteckning 
där tillgångarna redovisas post för post, 
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ska den begränsa rapporteringskravet för 
små och medelstora företag.”

Or. en

Ändringsförslag 328
Miguel Portas

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 4 – led -ac (nytt)
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 35 – punkt 4 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ac) I punkt 4 ska följande led införas:
ca) De ska respektera en periodicitet som 
är förenlig med en effektiv tillsyn, helst en 
kvartalsvis rapportering.

Or. pt

Ändringsförslag 329
Sven Giegold

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 4 – led a
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 35 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen ska, i enlighet med 
artikel 301a och med förbehåll för de 
villkor som anges i artiklarna 301b och 
301c, anta delegerade akter för att 
närmare specificera de uppgifter som avses 
i punkterna 1–4 i syfte att nå en lämplig 
grad av enhetlighet i rapporteringen till 
tillsynsorganen.”

6. För att säkerställa en konsekvent 
harmonisering när det gäller denna 
artikel ska Eiopa utarbeta förslag till 
tekniska tillsynsstandarder för att närmare 
specificera de uppgifter, tidpunkter och 
villkor för eventuella undantag som avses 
i punkterna 1–4.

Eiopa ska överlämna dessa förslag till 
tekniska tillsynsstandarder till 
kommissionen.
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Kommissionen ska ges befogenhet att i 
enlighet med artiklarna 10–14 i 
förordning (EU) nr 1094/2010 anta de 
förslag till tekniska tillsynsstandarder som 
avses i första stycket.

Or. en

Ändringsförslag 330
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 5 – led -a (nytt)
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 37 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-a) Följande punkt ska införas:
”5a. Utan att de påverkar deras 
befogenheter ska de berörda 
tillsynsmyndigheterna göra allt de kan för 
att inom ramen för tillsynskollegierna 
informera om sitt beslut att fastställa ett 
krav på kapitaltillägg för ett försäkrings-
eller återförsäkringsföretag.”

Or. en

Ändringsförslag 331
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 5 – led -aa (nytt)
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 37 – punkt 5b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-aa) Följande punkt ska införas:
”5b. Om avvikande åsikter förekommer 
inom tillsynskollegiet angående den 
berörda tillsynsmyndighetens beslut att 
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fastställa ett krav på kapitaltillägg enligt 
de fall som anges i leden a, b och c i 
punkt 1, kan grupptillsynsmyndigheten 
eller någon annan av de berörda 
tillsynsmyndigheterna rådfråga Eiopa. 
Eiopa ska rådfrågas under en månad och 
alla berörda tillsynsmyndigheter ska 
informeras om detta. När Eiopa har 
rådfrågats ska den berörda 
tillsynsmyndigheten vederbörligen 
överväga dess råd innan den fattar sitt 
beslut. Eiopa ska enligt artikel 19.2 i 
förordning (EU) nr 1094/2010 agera som 
medlare i detta läge.” 

Or. en

Motivering

Medlingsbefogenheter ges till Eiopa.

Ändringsförslag 332
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 5 – led -ab (nytt)
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 37 – punkt 5c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-ab) Följande punkt ska införas:
”5c. Om ingen överenskommelse nåtts 
inom kollegiet, och om 
grupptillsynsmyndigheten eller någon av 
de berörda tillsynsmyndigheterna vid 
slutet av den tidsfrist som avses i punkt 7 
har hänskjutit ärendet till Eiopa i enlighet 
med artikel 19 i 
förordning (EU) nr 1094/2010, ska den 
berörda tillsynsmyndigheten uppskjuta sitt 
beslut och invänta ett eventuellt beslut 
som kan fattas av Eiopa i enlighet med 
artikel 19.3 i den förordningen, och ska 
fatta sitt beslut i enlighet med Eiopas 
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beslut.
Den tidsfrist som avses i punkterna 6 och 
7 ska betraktas som förlikningsperioder i 
den mening som avses i artikel 19.2 i 
samma förordning. Eiopa ska fatta sitt 
beslut inom två månader. Ärendet får inte 
hänskjutas till Eiopa efter det att 
tidsfristen i punkt 6 löpt ut, eller efter det 
att en överenskommelse nåtts inom 
tillsynsmyndigheterna.”

Or. en

Motivering

Medlingsbefogenheter ges till Eiopa.

Ändringsförslag 333
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 5 – led b
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 37 – punkt 7 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De tekniska genomförandestandarder som 
avses i första stycket ska antas i enlighet 
med artikel 15 i förordning …/… [Eiopa].

De tekniska genomförandestandarder som 
avses i första stycket ska antas i enlighet 
med artikel 15 i förordning
(EU) nr 1094/2010.

Or. en

Ändringsförslag 334
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 5 – led b
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 37 – punkt 7 – stycke 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Eiopa ska utarbeta förslag till tekniska 
genomförandestandarder och lägga fram 
dessa för kommissionen senast den 
31 december 2011.

Eiopa ska utarbeta förslag till tekniska 
genomförandestandarder och lägga fram 
dessa för kommissionen senast den 
30 september 2012.

Or. en

Ändringsförslag 335
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 5 – led ba (nytt)
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 37 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Följande punkt ska läggas till:
”7a. För att säkerställa enhetliga villkor 
för tillämpningen av denna artikel ska 
Eiopa utarbeta förslag till tekniska 
genomförandestandarder i syfte att 
fastställa omfattningen och villkoren för 
extern granskning av de uppgifter som 
avses i punkterna 1–4.
Eiopa ska överlämna dessa förslag till 
tekniska genomförandestandarder till 
kommissionen senast den 1 januari 2013.
Kommissionen ska ges befogenhet att i 
enlighet med artikel 15 i 
förordning (EU) nr 1094/2010 anta de 
tekniska tillsynsstandarder som avses i 
första stycket.”

Or. en

Motivering

Solvens II-balansräkningen skiljer sig mycket från företagens normala redovisning och denna 
granskning bör därför vara obligatorisk.
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Ändringsförslag 336
Sven Giegold

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 7
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 50 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska, i enlighet med 
artikel 301a och med förbehåll för de 
villkor som anges i artiklarna 301b och 
301c, anta delegerade akter för att 
ytterligare specificera följande:

1. Eiopa ska utarbeta förslag till tekniska 
tillsynsstandarder i syfte att ytterligare 
specificera följande:

Or. en

Ändringsförslag 337
Sven Giegold

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 7 
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 50 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Eiopa ska överlämna dessa förslag till 
tekniska tillsynsstandarder till 
kommissionen för antagande.
Kommissionen ska ges befogenhet att i 
enlighet med artiklarna 10–14 i 
förordning (EU) nr 1094/2010 anta de 
förslag till tekniska tillsynsstandarder som 
avses i första stycket.

Or. en

Ändringsförslag 338
Sven Giegold

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 7
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Direktiv 2009/138/EG
Artikel 50 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När det är nödvändigt att garantera 
adekvat samstämmighet vad avser den 
bedömning som nämns i artikel 45.1 a får
kommissionen, i enlighet med artikel 301a 
och med förbehåll för de villkor som 
anges i artiklarna 301b och 301c, anta 
delegerade akter för att ytterligare 
specificera delarna i den bedömningen.”

2. När det är nödvändigt att garantera 
adekvat samstämmighet vad avser den 
bedömning som nämns i artikel 45.1 a får
Eiopa utarbeta förslag till tekniska 
tillsynsstandarder för att ytterligare 
specificera delarna i den bedömningen.

Eiopa ska överlämna dessa förslag till 
tekniska genomförandestandarder till 
kommissionen. Kommissionen ska ges 
befogenhet att i enlighet med 
artiklarna 10–14 i 
förordning (EU) nr 1094/2010 anta de 
förslag till tekniska tillsynsstandarder som 
avses i första stycket.

Or. en

Ändringsförslag 339
Corien Wortmann-Kool

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 10
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 56 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta tekniska genomförandestandarder
för att fastställa tillämpningsvillkoren för 
artiklarna 53, 54 och 55, kompletterade av 
de delegerade akter som avses i denna 
artikel, beträffande de frågor som 
omfattas av dessa delegerade akter, i 
synnerhet mallarna för offentliggörande.

För att säkerställa enhetliga 
tillämpningsvillkor för detta avsnitt ska 
Eiopa utarbeta förslag till tekniska 
standarder för genomförande för att 
närmare ange:

a) de förfaranden som ska följas och de 
format och modeller som ska användas,



PE472.278v01-00 36/139 AM\877719SV.doc

SV

b) omfattningen och kraven för den 
externa försäkran som ska ges av en 
revisor.

Or. en

Motivering

Eftersom harmoniserade uppgifter kommer att offentliggöras bör även nivån på den 
försäkran som garanterar uppgifterna bygga på en harmoniserad standard. En teknisk 
standard är det instrument som kan garantera detta och gör det möjligt att inkludera 
tillsynsexpertis.

Ändringsförslag 340
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 10
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 56 – stycke 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att säkerställa enhetliga villkor för 
tillämpningen av detta avsnitt ska Eiopa 
utarbeta förslag till tekniska 
tillsynsstandarder i syfte att fastställa 
omfattningen och villkoren för extern 
granskning av de uppgifter som avses i 
artiklarna 51, 53, 54 och 55.
Eiopa ska överlämna dessa förslag till 
tekniska genomförandestandarder till 
kommissionen senast den 1 januari 2013.
Kommissionen ska ges befogenhet att i 
enlighet med artikel 15 i förordning (EU) 
nr 1094/2010 anta de tekniska 
genomförandestandarder som avses i 
första stycket.

Or. en

Motivering

Solvens II-balansräkningen skiljer sig mycket från företagens normala redovisning och denna 
granskning bör därför vara obligatorisk.
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Ändringsförslag 341
Sven Giegold

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2a (nytt)
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 65

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Artikel 65 ska ersättas med 
följande:

”Artikel 65
Informationsutbyte mellan 

medlemsstaternas tillsynsmyndigheter
Vad som sägs i artikel 64 ska inte hindra 
utbyte av information mellan 
tillsynsmyndigheter i olika medlemsstater 
eller mellan tillsynsmyndigheter och 
Eiopa. För sådan information ska 
tystnadsplikt gälla enligt artikel 64.

Or. en

Motivering

Syftet är att se till att det inte finns några hinder för utbyte av information mellan nationella 
tillsynsmyndigheter och Eiopa.

Ändringsförslag 342
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2a (nytt)
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 70

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Artikel 70 ska ersättas med 
följande:

”Artikel 70
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Överföring av uppgifter till centralbanker, 
monetära myndigheter, organ som utövar 

tillsyn över betalningssystem samt 
Europeiska systemrisknämnden

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
detta avsnitt får en tillsynsmyndighet 
överföra uppgifter till följande organ för 
att de ska kunna utföra sina uppgifter:
a) Centralbanker inom Europeiska 
centralbankssystemet (även ECB) och 
andra organ med liknande uppgifter i 
deras egenskap av monetära myndigheter, 
om denna information är relevant för 
utövandet av deras respektive lagstadgade 
uppdrag, inklusive bedrivandet av 
monetär politik och tillhandahållande av 
likviditet i detta sammanhang, 
övervakning av systemen för betalningar, 
clearing och värdepappersavveckling, 
samt för skyddet av det finansiella 
systemets stabilitet.
b) I förekommande fall, andra nationella 
offentliga myndigheter som ansvarar för 
tillsyn över betalningssystem.
c) Europeiska systemrisknämnden 
(ESRB) om denna information är relevant 
för nämndens uppgifter.
2. Sådana myndigheter eller organ får 
också till tillsynsmyndigheterna 
vidarebefordra sådana uppgifter som 
dessa kan behöva enligt artikel 67. 
Information som tas emot i detta 
sammanhang ska omfattas av 
bestämmelserna om tystnadsplikt enligt 
detta avsnitt.
3. I en krissituation, inbegripen en sådan 
situation som avses i artikel 18 i 
förordning (EU) nr 1094/2010, ska 
medlemsstaterna tillåta behöriga 
myndigheter att utan dröjsmål lämna 
information till centralbankerna inom 
Europeiska centralbankssystemet om 
denna information är relevant för 
utövandet av deras respektive lagstadgade 
uppgifter, inklusive bedrivandet av 
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monetär politik och relaterade åtgärder 
för att tillföra likviditet, övervakning av 
systemen för betalningar, clearing och 
värdepappersavveckling, och för skyddet 
av det finansiella systemets stabilitet, samt 
till ESRB om denna information är 
relevant för dess uppgifter.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att anpassa ovanstående bestämmelser om utbyte av information 
till den terminologi som används i de övriga direktiven om finanssektorn (särskilt 
direktiv 2006/48/EG), även i krissituationer, och garantera ESRB tillgång till information 
från tillsynsmyndigheterna.

Ändringsförslag 343
Sven Giegold

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 14 – led -a (nytt)
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 75 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-a) I punkt 1 ska följande stycke läggas 
till:
”Om den värdering som avses i led a eller 
b för en kategori av tillgångar eller 
skulder skulle kunna ge upphov till 
procykliska effekter ska värderingen av 
dessa tillgångar eller skulder inkludera 
lämpliga säkerhetsmarginaler för att 
dämpa procykliska effekter.”

Or. en

Ändringsförslag 344
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 14 – led -a (nytt)
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Direktiv 2009/138/EG
Artikel 75 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) Punkt 1 första stycket led b ska 
ersättas med följande:
”b) Skulder ska värderas till det belopp 
för vilket de skulle kunna överlåtas eller 
regleras i en transaktion mellan kunniga 
parter som är oberoende av varandra och 
har ett intresse av att transaktionen 
genomförs. Bedömningen av 
försäkringstekniska avsättningar ska inte 
beakta information om försäkrings- och 
återförsäkringsföretagets specifika 
tillgångar.

Or. fr

Motivering

Detta är ett förtydligande av grundidén i Solvens II, nämligen att tillgångar och skulder ska 
värderas separat.

Ändringsförslag 345
Sven Giegold

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 14 – led a
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 75 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska, i enlighet med 
artikel 301a och med förbehåll för de 
villkor som anges i artiklarna 301b och 
301c, anta delegerade akter för att ange 
vilka metoder och antaganden som ska 
användas vid värderingen av tillgångar 
och skulder enligt punkt 1.”

2. För att säkerställa en konsekvent 
harmonisering när det gäller värdering av 
tillgångar och skulder ska Eiopa utarbeta 
förslag till tekniska tillsynsstandarder för 
att närmare ange följande:

a) Metoder och antaganden som ska 
användas vid värderingen av tillgångar 
och skulder enligt punkt 1, inbegripet de 
kategorier av tillgångar och skulder som 
avses i tredje stycket.
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b) Internationella redovisningsstandarder 
som förespråkas av kommissionen i 
enlighet med 
förordning (EG) nr 1606/2002 som är i 
linje med den strategi för värdering av 
tillgångar och skulder som fastställs i 
punkt 1.
c) Värderingsstrategier där 
marknadsnoteringar antingen inte är 
tillgängliga eller är oförenliga med den 
strategi för värdering av tillgångar och 
skulder som fastställs i punkt 1.
d) Alternativa värderingsmetoder som ska 
användas i de fall internationella
redovisningsstandarder, såsom de 
godkänts av kommissionen i enlighet med 
Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1606/2002, 
antingen tillfälligt eller varaktigt är 
oförenliga med den värderingsmetod som 
anges i punkt 1.
Eiopa ska överlämna dessa förslag till 
tekniska tillsynsstandarder till 
kommissionen senast den 1 mars 2012. 
Kommissionen ska ges befogenhet att i 
enlighet med artiklarna 10–14 i 
förordning (EU) nr 1094/2010 anta de 
förslag till tekniska tillsynsstandarder som 
avses i första stycket.

Or. en

Ändringsförslag 346
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 14a (nytt)
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 76 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Artikel 76.2 ska ersättas med 
följande:
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”2. Värdet av de försäkringstekniska 
avsättningarna ska motsvara det aktuella 
belopp som försäkrings- och 
återförsäkringsföretag skulle vara 
tvungna att betala om de omedelbart 
skulle föra över sina försäkrings- och 
återförsäkringsförpliktelser till ett annat 
försäkrings- eller återförsäkringsföretag.
Värdet på de försäkringstekniska 
avsättningarna ska inte påverkas av de 
tillgångar som försäkrings- och 
återförsäkringsföretag har.

Or. fr

Motivering

Detta är ett förtydligande av grundidén i Solvens II, nämligen att tillgångar och skulder ska 
värderas separat.

Ändringsförslag 347
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 14a (nytt)
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 77 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) I artikel 77 ska följande punkt 
införas:
”Kapitalkravet för 
illikviditetspremierisken motsvarar 
maximibeloppet mellan 
nettotillgångsvärdet minus skulderna och 
den chock som motsvaras av den 
omedelbara effekten på det förväntade 
tillgångs- och nettoskuldvärdet netto vid 
ett observerat värdefall för 
illikviditetspremien på 
finansmarknaderna. Värdefallets storlek 
ska fastställas i enlighet med 
artikel 86 da.
Skulderna kan, beroende på deras 
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likviditetsnivå, diskonteras med de riskfria 
räntesatserna för relevanta durationer 
som inbegriper en illikviditetspremie på 
100 %, 75 % eller 50 % i enlighet med 
artikel 86 da.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 348
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 14b (nytt)
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 77 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14b) Artikel 77.2 första stycket ska 
ersättas med följande:
”2. Bästa skattningen ska motsvara det 
sannolikhetsvägda genomsnittet för de 
framtida kassaflödena med beaktande av 
pengarnas tidsvärde (det förväntade 
nuvärdet av de framtida kassaflödena) 
med tillämpning av riskfria räntesatser 
för relevanta durationer. Dessa riskfria 
räntesatser ska inte påverkas av de 
tillgångar som försäkrings- och 
återförsäkringsföretag har.
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Or. fr

Motivering

Detta är ett förtydligande av grundidén i Solvens II, nämligen att tillgångar och skulder ska 
värderas separat.

Ändringsförslag 349
Burkhard Balz

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 14a (nytt)
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 77 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) I artikel 77.2 ska följande stycke 
införas efter första stycket:
”Extrapolering av de riskfria 
räntesatserna för relevanta durationer ska 
inledas så snart som de relevanta 
finansmarknaderna inte längre kan anses 
vara så djupa, likvida och transparenta att 
de garanterar försäkrings- och 
återförsäkringsföretag en tillförlitlig 
återspegling av deras kassaflöden. 

Or. en

Ändringsförslag 350
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 15
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 77a – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Tekniska uppgifter som tillhandahålls av 
Europeiska försäkrings- och 
tjänstepensionsmyndigheten

Diskonteringsräntor
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Or. en

Ändringsförslag 351
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 15
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 77a – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Eiopa ska offentliggöra tekniska uppgifter, 
inbegripet de riskfria räntesatserna för 
relevanta durationer. När Eiopa observerar 
en illikviditetspremie på de finansiella 
marknaderna under perioder med pressad 
likviditet ska uppgifter om 
illikviditetspremien, inbegripet dess 
storlek, också offentliggöras. Eiopa ska 
genomföra observationen av 
illikviditetspremien och härledandet av 
uppgifterna på en transparent, objektiv 
och tillförlitlig basis. Uppgifter för alla 
dessa syften ska härledas enligt metoder 
och antaganden som kan inkludera 
formler eller fastställanden som gjorts av 
Eiopa.

Eiopa ska för varje relevant valuta och 
minst en gång per kvartal fastställa och
offentliggöra de riskfria räntesatser för 
relevanta durationer som ska användas vid 
beräkningen av bästa skattning enligt 
artikel 77.2. Kapitel VII i denna avdelning 
ska tillämpas på basis av denna bästa 
skattning.

Or. en

Ändringsförslag 352
Sven Giegold

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 15
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 77a – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Eiopa ska offentliggöra tekniska uppgifter, 
inbegripet de riskfria räntesatserna för 
relevanta durationer. När Eiopa observerar 

Eiopa ska offentliggöra tekniska uppgifter, 
inbegripet de riskfria räntesatserna för 
relevanta durationer. Uppgifter av detta 
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en illikviditetspremie på de finansiella 
marknaderna under perioder med pressad 
likviditet ska uppgifter om 
illikviditetspremien, inbegripet dess 
storlek, också offentliggöras. Eiopa ska 
genomföra observationen av 
illikviditetspremien och härledandet av 
uppgifterna på en transparent, objektiv 
och tillförlitlig basis. Uppgifter för alla 
dessa syften ska härledas enligt metoder 
och antaganden som kan inkludera formler 
eller fastställanden som gjorts av Eiopa.

slag ska härledas enligt metoder och 
antaganden som kan inkludera formler eller 
fastställanden som gjorts av Eiopa.

Or. en

Ändringsförslag 353
Alfredo Pallone

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 15
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 77a – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Eiopa ska offentliggöra tekniska uppgifter,
inbegripet de riskfria räntesatserna för 
relevanta durationer. När Eiopa observerar 
en illikviditetspremie på de finansiella 
marknaderna under perioder med pressad 
likviditet ska uppgifter om 
illikviditetspremien, inbegripet dess 
storlek, också offentliggöras. Eiopa ska
genomföra observationen av
illikviditetspremien och härledandet av 
uppgifterna på en transparent, objektiv och 
tillförlitlig basis. Uppgifter för alla dessa 
syften ska härledas enligt metoder och 
antaganden som kan inkludera formler 
eller fastställanden som gjorts av Eiopa.

Eiopa ska offentliggöra tekniska uppgifter,
bland annat uppgifter om de riskfria 
räntesatserna för relevanta durationer, 
inbegripet förekomsten av en 
kontracyklisk premie under perioder med
särskilda spänningar på 
finansmarknaden. Om de riskfria 
räntesatserna för relevanta durationer 
visar på förekomsten av en procyklisk 
premie, observerad av Eipa, under 
perioder med finansiella spänningar, ska
de offentliggjorda formlerna för de 
riskfria räntesatserna för relevanta 
durationer inbegripa formler som gör det 
möjligt för företag att beräkna uppgifter
relaterade till denna premie, inklusive
dess storlek. I sådana fall ska Eiopa 
genomföra observationen av den 
kontracykliska premien och härledandet 
av uppgifterna på en transparent, objektiv 
och tillförlitlig basis. Uppgifter för alla 
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dessa syften ska härledas enligt de
metoder, principer och tekniker som aves i 
artikel 86 första stycket led b, och på 
grundval av de detaljerade kriterier, 
beräkningsmetoder och antaganden som 
avses i artikel 86 första stycket led i.

Or. it

Ändringsförslag 354
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 15
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 77a – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Eiopa ska offentliggöra tekniska uppgifter, 
inbegripet de riskfria räntesatserna för 
relevanta durationer. När Eiopa observerar
en illikviditetspremie på de finansiella 
marknaderna under perioder med pressad 
likviditet ska uppgifter om
illikviditetspremien, inbegripet dess 
storlek, också offentliggöras. Eiopa ska
genomföra observationen av
illikviditetspremien och härledandet av 
uppgifterna på en transparent, objektiv 
och tillförlitlig basis. Uppgifter för alla 
dessa syften ska härledas enligt metoder
och antaganden som kan inkludera 
formler eller fastställanden som gjorts av 
Eiopa.

Eiopa ska offentliggöra tekniska uppgifter, 
inbegripet uppgifter om de riskfria 
räntesatserna för relevanta durationer, 
inbegripet en illikviditetspremie under 
perioder med stressade finansmarknader. 
De offentliggjorda riskfria räntesatserna 
för relevanta durationer […] ska
inbegripa uppgifter om […] den premien, 
inbegripet dess storlek. Eiopa ska beräkna
illikviditetspremien på ett transparent,
objektivt och tillförlitligt […] sätt.
Uppgifter för alla dessa syften ska härledas 
enligt de beräkningsmetoder och 
antaganden som närmare anges i den 
[tekniska tillsynsstandard] som avses i 
artikel 86 i.

Or. en

Motivering

Nödvändiga ändringar för att överföringen av befogenheter till Eiopa ska vara förenlig med 
EU:s rättspraxis.
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Ändringsförslag 355
Corien Wortmann-Kool

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 15
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 77a – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Eiopa ska offentliggöra tekniska uppgifter, 
inbegripet de riskfria räntesatserna för 
relevanta durationer. När Eiopa observerar
en illikviditetspremie på de finansiella 
marknaderna under perioder med pressad 
likviditet ska uppgifter om 
illikviditetspremien, inbegripet dess 
storlek, också offentliggöras. Eiopa ska 
genomföra observationen av 
illikviditetspremien och härledandet av 
uppgifterna på en transparent, objektiv och 
tillförlitlig basis. Uppgifter för alla dessa 
syften ska härledas enligt metoder och 
antaganden som kan inkludera formler 
eller fastställanden som gjorts av Eiopa.

Eiopa ska offentliggöra tekniska uppgifter, 
inbegripet uppgifter om de riskfria 
räntesatserna för relevanta durationer, 
inbegripet en kontracyklisk premie under 
perioder med stressade finansmarknader 
och en grund för en matchningspremie 
om försäkringsskuldernas kassaflöden 
matchar kassaflödena för högkvalitativa 
tillgångar under ett försäkringskontrakts 
löptid. Om de riskfria räntesatserna för 
relevanta durationer inbegriper en 
kontracyklisk premie under perioder då 
Eiopa observerat stressade 
finansmarknader ska de offentliggjorda 
formlerna för de riskfria räntesatserna för 
relevanta durationer inkludera formler 
som gör det möjligt för försäkrings- och 
återförsäkringsföretag att beräkna
uppgifter relaterade till denna premie, 
inbegripet dess storlek.
I detta fall ska Eiopa också genomföra 
observationen av den kontracykliska 
premien och härledandet av uppgifterna på 
ett transparent, objektivt och tillförlitligt 
sätt. Uppgifter för alla dessa syften ska 
härledas på ett sätt som är förenligt med 
metoderna, principerna och teknikerna i 
artikel 86 b och i enlighet med de 
detaljerade kriterier, beräkningsmetoder 
och antaganden som fastställs i de 
delegerade akter som avses i artikel 86 i.

Extrapolering av de riskfria räntesatserna 
för relevanta durationer bör inledas så 
snart som de relevanta 
finansmarknaderna inte längre kan anses 
vara djupa och likvida, på ett sådant sätt 
att företagen tillåts matcha sina 
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kassaflöden med obligationer.

Or. en

Ändringsförslag 356
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 15
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 77a – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Eiopa ska offentliggöra tekniska uppgifter,
inbegripet de riskfria räntesatserna för 
relevanta durationer. När Eiopa observerar 
en illikviditetspremie på de finansiella 
marknaderna under perioder med pressad 
likviditet ska uppgifter om 
illikviditetspremien, inbegripet dess 
storlek, också offentliggöras. Eiopa ska 
genomföra observationen av 
illikviditetspremien och härledandet av 
uppgifterna på en transparent, objektiv och 
tillförlitlig basis. Uppgifter för alla dessa 
syften ska härledas enligt metoder och 
antaganden som kan inkludera formler 
eller fastställanden som gjorts av Eiopa.

Eiopa ska offentliggöra tekniska uppgifter,
om de riskfria räntesatserna för relevanta 
durationer. När Eiopa observerar en
kontracyklisk premie på de finansiella 
marknaderna under perioder med pressad 
likviditet ska uppgifter om den 
kontracykliska premien, inbegripet dess 
storlek, också offentliggöras. Eiopa ska 
genomföra observationen av den 
kontracykliska premien och härledandet 
av uppgifterna på en transparent, objektiv 
och tillförlitlig basis och på ett sätt som är 
förenligt med de metoder som avses i 
artikel 86 och i enlighet med de 
detaljerade kriterier, beräkningsmetoder 
och antaganden som fastställs i de 
delegerade akter som avses i artikel 86 i.

Or. en

Motivering

Det bör råda rättslig säkerhet när det gäller vilka beräkningsmetoder som ska användas vid 
beräkningen av de riskfria räntesatserna för relevanta durationer. Metoden bör uttryckligen 
definieras i en rättsakt, eftersom detta är mycket viktigt för omfattningen av de 
försäkringstekniska avsättningarna i stressade situationer. Den kontracykliska premien har 
nyligen införts i diskussionerna om frågan. Om slutsatsen är att den kontracykliska premien 
ska användas, bör detta återspeglas i framtida rättsakter.
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Ändringsförslag 357
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 15
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 77a – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Eiopa ska offentliggöra tekniska uppgifter, 
inbegripet de riskfria räntesatserna för 
relevanta durationer. När Eiopa observerar 
en illikviditetspremie på de finansiella 
marknaderna under perioder med pressad 
likviditet ska uppgifter om 
illikviditetspremien, inbegripet dess 
storlek, också offentliggöras. Eiopa ska 
genomföra observationen av 
illikviditetspremien och härledandet av 
uppgifterna på en transparent, objektiv och 
tillförlitlig basis. Uppgifter för alla dessa 
syften ska härledas enligt metoder och 
antaganden som kan inkludera formler eller 
fastställanden som gjorts av Eiopa.

Eiopa ska offentliggöra tekniska uppgifter, 
inbegripet de riskfria räntesatserna för 
relevanta durationer. När Eiopa observerar 
en illikviditetspremie på de finansiella 
marknaderna under perioder med pressad 
likviditet ska uppgifter om 
illikviditetspremien, inbegripet dess storlek 
och en motivering av beräkningsmetoden,
också offentliggöras. Eiopa ska genomföra 
observationen av illikviditetspremien och 
härledandet av uppgifterna på en 
transparent, objektiv och tillförlitlig basis. 
Uppgifter för alla dessa syften ska härledas 
enligt metoder och antaganden som kan 
inkludera formler eller fastställanden som 
gjorts av Eiopa.

Or. en

Motivering

Vid beräkningen av illikviditetspremien är det mycket viktigt att en objektiv på förhand känd 
metod används, så att branschen när som helst, med hjälp av uppgifter som observerats på 
finansmarknaderna, kan beräkna illikviditetspremien.

Ändringsförslag 358
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 15
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 77a – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Eiopa ska offentliggöra tekniska uppgifter, Eiopa ska offentliggöra tekniska uppgifter, 
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inbegripet de riskfria räntesatserna för 
relevanta durationer. När Eiopa observerar 
en illikviditetspremie på de finansiella 
marknaderna under perioder med pressad 
likviditet ska uppgifter om 
illikviditetspremien, inbegripet dess 
storlek, också offentliggöras. Eiopa ska 
genomföra observationen av 
illikviditetspremien och härledandet av 
uppgifterna på en transparent, objektiv 
och tillförlitlig basis. Uppgifter för alla
dessa syften ska härledas enligt metoder
och antaganden som kan inkludera formler 
eller fastställanden som gjorts av Eiopa.

inbegripet de riskfria räntesatserna för 
relevanta durationer. Dessa tekniska 
uppgifter ska ge försäkrings- och 
återförsäkringsföretag möjlighet att
beräkna den kontracykliska premien, 
särskilt under perioder med stressade 
finansmarknader, samt 
matchningspremien om 
försäkringsskuldernas kassaflöden 
matchar kassaflödena för högkvalitativa 
tillgångar under ett försäkringsavtals 
löptid.

Eiopa ska genomföra observationen av den 
kontracykliska premien och härledandet 
av uppgifterna på ett transparent, objektivt 
och tillförlitligt sätt.
Uppgifter för dessa syften ska härledas 
enligt metoder och antaganden som kan
inkludera formler eller fastställanden som 
gjorts av Eiopa. Detta ska ske i enlighet 
med bestämmelserna i artikel 86 i detta 
direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 359
Othmar Karas

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 15
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 77a – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Eiopa ska offentliggöra tekniska uppgifter, 
inbegripet de riskfria räntesatserna för 
relevanta durationer. När Eiopa observerar 
en illikviditetspremie på de finansiella 
marknaderna under perioder med pressad 
likviditet ska uppgifter om 
illikviditetspremien, inbegripet dess 
storlek, också offentliggöras. Eiopa ska 

Eiopa ska offentliggöra tekniska uppgifter, 
inbegripet de riskfria räntesatserna för 
relevanta durationer. Uppgifterna ska 
särskilt inbegripa information om 
tillämpningen av en kontracyklisk premie, 
en grund för en matchningspremie och
extrapoleringen av de riskfria 
räntesatserna för relevanta durationer.
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genomföra observationen av 
illikviditetspremien och härledandet av 
uppgifterna på en transparent, objektiv 
och tillförlitlig basis. Uppgifter för alla 
dessa syften ska härledas enligt metoder 
och antaganden som kan inkludera 
formler eller fastställanden som gjorts av 
Eiopa.

Den kontracykliska premien tillämpas 
under perioder med stressade 
finansmarknader. Dessa perioder ska 
observeras av Eiopa. De offentliggjorda 
formlerna för de riskfria räntesatserna för 
relevanta durationer ska inkludera 
särskilda formler för försäkrings- och 
återförsäkringsföretags införande av 
uppgifter relaterade till denna premie, 
inbegripet dess omfattning.
Om försäkringsskuldernas kassaflöden 
matchar kassaflödena för högkvalitativa 
tillgångar under ett försäkringskontrakts 
löptid ska matchningspremien tillämpas. I 
enlighet med de metoder som avses i 
artikel 86 ska beräkningen av de riskfria 
räntesatserna för relevanta durationer, 
inbegripet matchningspremien, grundas 
på den förväntade sannolikheten för 
fallissemang i de relaterade tillgångarna. 
De offentliggjorda formlerna för de 
riskfria räntesatserna för relevanta 
durationer ska inkludera särskilda 
metoder för hur försäkrings- och 
återförsäkringsföretag ska införa 
uppgifter relaterade till denna premie, 
inbegripet dess omfattning.
Om de relevanta finansmarknaderna för 
beräkning av de riskfria räntesatserna för 
relevanta durationer inte längre kan 
anses vara så djupa och likvida att 
företagen har möjlighet att matcha sina 
kassaflöden med obligationer bör de 
extrapoleras.
Eiopa ska genomföra observationen av 
den kontracykliska premien, matchningen 
och härledandet av uppgifterna på en 
transparent, objektiv och tillförlitlig basis. 
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I enlighet med de delegerade akter som 
följer av artiklarna 86 b och 86 i ska 
uppgifter för alla dessa ändamål härledas.

Or. en

Motivering

Införandet av en kontracyklisk premie, en matchningspremie och extrapolering behövs för att 
undvika artificiell volatilitet för försäkringstekniska avsättningar till följd av externa 
snedvridningar på finansmarknaderna. Det är dessutom viktigt att de metoder som 
beräkningen av de riskfria räntesatserna för relevanta durationer bygger på tryggar rättslig 
säkerhet.

Ändringsförslag 360
Sharon Bowles, Peter Skinner

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 15
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 77a – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Eiopa ska offentliggöra tekniska uppgifter, 
inbegripet de riskfria räntesatserna för 
relevanta durationer. När Eiopa observerar 
en illikviditetspremie på de finansiella 
marknaderna under perioder med pressad 
likviditet ska uppgifter om 
illikviditetspremien, inbegripet dess 
storlek, också offentliggöras. Eiopa ska 
genomföra observationen av 
illikviditetspremien och härledandet av 
uppgifterna på en transparent, objektiv 
och tillförlitlig basis. Uppgifter för alla 
dessa syften ska härledas enligt metoder 
och antaganden som kan inkludera 
formler eller fastställanden som gjorts av 
Eiopa.

1. Eiopa ska för varje relevant valuta och 
minst en gång per kvartal fastställa och
offentliggöra de riskfria räntesatser för 
relevanta durationer som ska användas vid 
beräkningen av bästa skattning enligt 
artikel 77.2. Kapitel VII i denna avdelning 
ska tillämpas på basis av denna bästa 
skattning.

2. När en kontracyklisk premie observeras 
under perioder med stressade 
finansmarknader, härledd enligt formeln i 
artikel 86 och högre än X procentenheter, 
ska anpassade riskfria räntesatser för 
relevanta durationer offentliggöras för 
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varje relevant valuta lika ofta som för de 
riskfria räntesatser för relevanta 
durationer som avses i punkt 1. 
Försäkrings- och återförsäkringsföretag 
får då använda dessa anpassade riskfria 
räntesatser för relevanta durationer enligt 
artikel 86 i syfte att beräkna bästa 
skattning för vissa skulder beroende på 
deras illikviditetsnivå. I det fallet ska 
försäkrings- och återförsäkringsföretagen 
offentliggöra användningen av denna 
premie och dess monetära effekt på deras 
finansiella positioner.
3. För vissa försäkringskontrakt där 
försäkringsskuldernas kassaflöden 
matchas med kassaflödena för 
högkvalitativa tillgångar under ett 
försäkringskontrakts löptid ska en 
matchningspremie, som grundas på den 
förväntade sannolikheten för fallissemang 
i de relaterade tillgångarna, tillämpas i 
enlighet med artikel 86 i stället för den 
kontracykliska premien.
4. Eiopa ska utföra de uppgifter som 
anges i punkterna 1, 2 och 3 på ett 
transparent, objektivt och tillförlitligt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 361
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 15
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 77a – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De uppgifter som avses i första stycket ska 
offentliggöras för varje relevant valuta 
minst en gång varje kvartal på ett sätt som 
är förenligt med de metoder som avses i 
artikel 86.”

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 362
Alfredo Pallone

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 15
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 77a – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De uppgifter som avses i första stycket ska 
offentliggöras för varje relevant valuta 
minst en gång varje kvartal på ett sätt som 
är förenligt med de metoder som avses i 
artikel 86.”

De uppgifter som avses i första stycket ska 
offentliggöras för varje relevant valuta 
minst en gång varje kvartal. Vid beräkning 
av försäkringstekniska avsättningar ska 
försäkrings- och återförsäkringsföretag 
använda de formler för de riskfria 
räntesatserna för relevanta durationer 
som Eiopa offentliggjort enligt 
första stycket.”

Or. it

Ändringsförslag 363
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 15
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 77a – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De uppgifter som avses i första stycket ska 
offentliggöras för varje relevant valuta 
minst en gång varje kvartal på ett sätt som 
är förenligt med de metoder som avses i 
artikel 86.”

De uppgifter som avses i första stycket ska 
offentliggöras för varje relevant valuta 
minst en gång varje kvartal.”

Or. en
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Motivering

Denna anvisning har flyttats till punkterna 1 och 2 eftersom det är en anvisning om hur den 
kontracykliska premien ska beräknas och inte hur den ska offentliggöras.

Ändringsförslag 364
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 15
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 77a – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De uppgifter som avses i första stycket ska 
offentliggöras för varje relevant valuta 
minst en gång varje kvartal på ett sätt som 
är förenligt med de metoder som avses i 
artikel 86.”

De uppgifter som avses i första stycket ska 
offentliggöras för varje relevant valuta 
minst en gång varje månad på ett sätt som 
är förenligt med de metoder som avses i 
artikel 86.”

Or. en

Motivering

Illikviditetspremien är ett kraftfullt kontracykliskt verktyg. I en stressad miljö är denna 
säkerhet och transparens av grundläggande betydelse. Offentliggöranden under dessa 
perioder bör till och med ske oftare än en gång per månad.

Ändringsförslag 365
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 15
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 77a – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De uppgifter som avses i första stycket ska 
offentliggöras för varje relevant valuta 
minst en gång varje kvartal på ett sätt som 
är förenligt med de metoder som avses i 
artikel 86.”

De uppgifter som avses i första stycket ska 
offentliggöras för varje relevant valuta 
minst en gång varje kvartal.



AM\877719SV.doc 57/139 PE472.278v01-00

SV

Försäkrings- och återförsäkringsföretag 
ska använda de formler för riskfria 
räntesatser för relevanta durationer som 
Eiopa offentliggjort i enlighet med denna 
artikel när försäkringstekniska 
avsättningar beräknas i enlighet med 
detta direktiv.”

Or. en

Ändringsförslag 366
Othmar Karas

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 15
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 77a – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De uppgifter som avses i första stycket ska 
offentliggöras för varje relevant valuta 
minst en gång varje kvartal på ett sätt som 
är förenligt med de metoder som avses i 
artikel 86.”

De uppgifter som avses i första stycket ska 
offentliggöras för varje relevant valuta 
minst en gång varje kvartal.

De formler för riskfria räntesatser för 
relevanta durationer som bygger på 
antaganden i denna artikel och som 
offentliggjorts av Eiopa ska användas av 
försäkrings- och återförsäkringsföretag 
för beräkning av försäkringstekniska 
avsättningar i enlighet med detta 
direktiv.”

Or. en

Motivering

Införandet av en kontracyklisk premie, en matchningspremie och extrapolering behövs för att 
undvika artificiell volatilitet för försäkringstekniska avsättningar till följd av externa 
snedvridningar på finansmarknaderna. Det är dessutom viktigt att de metoder som 
beräkningen av de riskfria räntesatserna för relevanta durationer bygger på tryggar rättslig 
säkerhet.
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Ändringsförslag 367
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 15
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 77a – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När Eiopa observerar en 
illikviditetspremie på de finansiella 
marknaderna under perioder med pressad 
likviditet, härledd enligt formeln i 
artikel 86, ska riskfria räntesatser för 
relevanta durationer offentliggöras för 
varje relevant valuta lika ofta som för de 
riskfria räntesatser för relevanta 
durationer som avses i första stycket. 
Försäkrings- och återförsäkringsföretag 
kan använda dessa anpassade riskfria 
räntesatser för relevanta durationer för 
att beräkna bästa skattning. I det fallet 
ska försäkrings- och 
återförsäkringsföretagen offentliggöra 
användningen av denna premie och dess 
monetära effekt på deras finansiella 
positioner.

Or. en

Ändringsförslag 368
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 15 
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 77a – stycke 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Eiopa ska utföra de uppgifter som anges i 
punkterna 1 och 2 på ett transparent, 
objektivt och tillförlitligt sätt.

Or. en
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Ändringsförslag 369
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 15
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 77a – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om de riskfria räntesatserna för relevanta 
durationer inbegriper en 
matchningspremie ska en 
beräkningsmetod tillämpas i enlighet med 
de metoder som avses i artikel 86 och i 
enlighet med de detaljerade kriterier, 
beräkningsmetoder och antaganden som 
fastställs i de delegerade akter som avses i 
artikel 86 i, vilket gör det möjligt för 
försäkrings- och återförsäkringsföretag 
att beräkna uppgifter relaterade till denna 
premie, inbegripet dess storlek. 
Extrapoleringen av de riskfria 
räntesatserna för relevanta durationer bör 
inledas så snart som de relevanta 
finansmarknaderna inte längre kan anses 
vara djupa och likvida.

Or. en

Motivering

I den senaste tidens diskussioner om frågan hänvisar man nu till matchningspremien. Om 
slutsatsen av dessa diskussioner är att matchningspremien ska användas, bör detta 
återspeglas i framtida rättsakter. Det är viktigt att man i nivå 1-texten anger att 
extrapoleringen ska inledas vid den tidpunkt då de relevanta finansmarknaderna inte längre 
kan anses vara djupa och likvida, även om det exakta fastställandet av extrapoleringen bör 
göras på nivå 2.

Ändringsförslag 370
Corien Wortmann-Kool

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 15
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Direktiv 2009/138/EG
Artikel 77a – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Försäkrings- och återförsäkringsföretag 
ska använda den formel för riskfria 
räntesatser för relevanta durationer som 
Eiopa offentliggjort i enlighet med denna 
artikel när försäkringstekniska 
avsättningar beräknas i enlighet med 
detta direktiv. 

Or. en

Ändringsförslag 371
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 16 
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 86 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) De försäkringskontrakt för vilka 
matchningspremien ska tillämpas, 
kriterier för vilka tillgångsslag som tillåts 
som täckning för försäkringsskulder och 
metoden för beräkning av 
matchningspremien på basis av förväntad 
risk för fallissemang.

Or. en

Ändringsförslag 372
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 16 
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 86 – stycke 1 – led da (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) De detaljerade metoderna för 
beräkning av illikviditetspremien och 
kriterierna för att fastställa den 
procentandel av illikviditetspremien som 
kan tillämpas på skulderna enligt 
artikel 77.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 373
Alfredo Pallone

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 16
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 86 – stycke 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Detaljerade kriterier för tekniska 
uppgifter, beräkningsmetoder och 
antaganden samt i tillämpliga fall de 
formler och fastställanden enligt vilka 
uppgifterna ska härledas av Eiopa enligt 
bestämmelserna i artikel 77a.

i) Detaljerade kriterier för tekniska 
uppgifter, beräkningsmetoder och 
antaganden samt de formler och 
fastställanden enligt vilka uppgifterna ska 
härledas av Eiopa enligt bestämmelserna i 
artikel 77a.

Or. it
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Motivering

Ändringsförslaget innebär att kommissionen kommer att ha befogenhet att anta tekniska 
genomförandestandarder när man fastställer hur bestämmelserna i artikel 86 ska tillämpas 
när det gäller beräkning av bästa skattning. När det gäller ändringsförslaget, som behandlar 
riskfria räntesatser för relevanta durationer, bör det noteras att dessa bör behandlas på 
nivå 2 (delegerade akter).

Ändringsförslag 374
Corien Wortmann-Kool

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 16
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 86 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att 
fastställa tillämpningsvillkoren för 
artikel 77.2, kompletterad genom de 
delegerade akter som avses i punkt 1 leden
a–h i denna artikel, beträffande de frågor 
som omfattas av dessa delegerade akter.

För att säkerställa enhetliga 
tillämpningsvillkor för de bestämmelser
som avses i leden a–i i första stycket ska 
Eiopa utarbeta förslag till 
genomförandestandarder beträffande de 
frågor som omfattas av dessa delegerade 
akter, i syfte att särskilt, avseende led i, 
fastställa formlerna för beräkning av den 
kontracykliska premien.

Or. en

Motivering

Det bör råda rättslig säkerhet när det gäller vilka beräkningsmetoder eller antaganden som 
ska användas vid beräkningen av de riskfria räntesatserna för relevanta durationer. Den 
beräkningsmetod, de antagandena och det informationsunderlag som ska användas bör 
uttryckligen definieras i en rättsakt, eftersom detta är mycket viktigt för omfattningen av de 
försäkringstekniska avsättningarna i stressade situationer.

Ändringsförslag 375
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 16
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 86 – stycke 4a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

De försäkringskontrakt för vilka 
matchningspremien ska tillämpas, 
kriterier för vilka tillgångsslag som tillåts
som täckning för försäkringsskulder och 
metoden för beräkning av 
matchningspremien.

Or. en

Motivering

I den senaste tidens diskussioner om frågan hänvisar man nu till den kontracykliska premien 
och matchningspremien. Om slutsatsen av dessa diskussioner är att den kontracykliska 
premien och matchningspremien ska användas, bör detta återspeglas i framtida rättsakter.

Ändringsförslag 376
Sharon Bowles

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 16a (nytt)
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 86a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Följande artikel ska införas:
”Artikel 86a

Efter antagandet av genomförandeakter 
ska kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter för alla senare ändringar 
av artiklarna 37.6a, 75.2, 86, 97.1 111.1, 
114.1, 127.1, 135.1, 143.2, 234, 248.7 och 
249.3 i direktiv 2009/138/EG, och att anta 
tekniska tillsynsstandarder för senare 
ändringar av övriga relevanta artiklar.”

Or. en

Ändringsförslag 377
Sven Giegold
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Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 17a (nytt)
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 94 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) Artikel 94.3 ska ersättas med 
följande:
”3. Varje post i tilläggskapitalet som inte 
omfattas av punkterna 1 och 2 ska 
klassificeras som tillhörande nivå 3. Varje 
post i primärkapitalet som inte omfattas 
av punkterna 1 och 2 ska undantas från 
kapitalbasmedlen.”

Or. en

Motivering

Primärkapitalmedel som varken är permanent tillgängliga eller efterställda något förutom 
aktieägarna (testet i artikel 93.1 och 93.2) är inte förlustreducerande, vilket påvisades för 
bankerna under krisen. Det är därför i linje med kapitalkravsdirektiv IV att undanta sådana 
medel från kvalificerat kapital.

Ändringsförslag 378
Sven Giegold

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 19a (nytt)
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 100 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) I artikel 100 ska andra stycket 
ersättas med följande:
”Solvenskapitalkravet ska beräknas i 
enlighet med standardformeln i 
underavsnitt 2 samt i tillämpliga fall med 
en godkänd intern modell enligt 
underavsnitt 3.
Om en godkänd intern modell används 
ska det tillämpliga solvenskapitalkravet 
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motsvara det större beloppet av det 
solvenskapitalkrav som beräknats enligt 
den interna modellen och 80 procent av 
det belopp som beräknats genom 
användning av standardformeln.”

Or. en

Motivering

Krisen avslöjade riskerna med ett överutnyttjande av interna modeller. Genom detta 
ändringsförslag ser man till att standardformeln alltid beräknas a) för att underlätta 
jämförelser mellan försäkringsföretag och b) för att resultaten av interna modeller ska kunna 
jämföras med standardformler så att tillsynsorganens uppmärksamhet koncentreras på de 
viktigaste skillnaderna och mer information ges om fördelar och nackdelar med både interna 
och lagstadgade modeller, och för att c) ge resultaten av de interna modellerna en rättslig 
status.

Ändringsförslag 379
Sven Giegold

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 19b (nytt)
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 101 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19b) I artikel 101.4 ska andra stycket 
ersättas med följande:
”Den operativa risk som avses i led f i 
första stycket ska omfatta rättsliga 
risker och modellrisker, men inte risker 
till följd av strategiska beslut och 
renommérisker.
Modellrisker ska återspegla eventuell 
underskattning av andra risker till följd 
av fel i modellspecifikationen och 
kalibreringen av modellparametrar.”

Or. en

Motivering

För att ytterligare begränsa överutnyttjandet av strategier med interna modeller bör 
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en riskmarginal införas (dvs. särskilda krav på tilläggskapital under ”operativ risk”) för att 
återspegla det faktum att modeller kanske inte korrekt representerar verkligheten 
(felspecifikation) eller att kalibreringen av parametrar (volatilitet, korrelationer, vinstdelning 
m.m.) kännetecknas av stor osäkerhet.

Ändringsförslag 380
Sven Giegold

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 19b (nytt)
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 101 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19b) I artikel 101 ska följande punkt 
införas:
”4a. För att säkerställa en konsekvent 
harmonisering när det gäller punkt 4 ska 
Eiopa utarbeta förslag till tekniska 
tillsynsstandarder för att specificera 
beräkningen av undergruppen operativ 
risk för modellspecifikation och 
kalibreringsfel i samband med 
solvenskapitalkravet enligt punkt 4. Vid 
beräkningen ska hänsyn tas till volymen 
för försäkrings- och 
återförsäkringsföretagens transaktioner.
Eiopa ska överlämna dessa förslag till 
tekniska tillsynsstandarder till 
kommissionen senast den 1 mars 2012.
Kommissionen ska ges befogenhet att i 
enlighet med artiklarna 10–14 i 
förordning (EU) nr 1094/2010 anta de 
tekniska tillsynsstandarder som avses i 
första stycket.

Or. en

Ändringsförslag 381
Sven Giegold
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Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 19b (nytt)
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 101 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19b) I artikel 101 ska följande punkt 
läggas till:
”5a. Medlemsstaterna ska kräva att 
försäkrings- och återförsäkringsföretag 
har medräkningsbara kapitalbasmedel 
utöver det solvenskapitalkrav som 
fastställs i punkterna 2–5 som en 
kontracyklisk buffert som kan minskas 
under perioder då Eiopa observerat 
stressade finansmarknader.”

Or. en

Motivering

I stället för att manipulera värdet på skulderna genom att höja diskonteringsräntorna med en 
”illkviditetspremie” är det enklare att handla i linje med kapitalkravsdirektiv 4 och kräva att 
kapital byggs upp utöver solvenskapitalkravet så att företag, när en kris slår till, inte genast 
bryter mot solvenskapitalkravet och försöker öka kapitalet under svåra förhållanden. En 
kontracyklisk buffert i likhet med den som krävs för banker och som inrättas av Eiopa i 
överensstämmelse med konjunkturcykeln föreslås därför.

Ändringsförslag 382
Sven Giegold

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 19b (nytt)
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 101 – punkt 7 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19b) I artikel 101 ska följande nya punkt 
läggas till:
”5b. För att säkerställa en konsekvent 
harmonisering när det gäller punkt 5a ska 
Eiopa, i samråd med ESRB, utarbeta 
förslag till tekniska tillsynsstandarder för 
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att specificera beräkningen av den 
kontracykliska bufferten och kriterier för 
fastställande av stressade 
finansmarknader enligt punkt 5a.
Eiopa ska överlämna dessa förslag till 
tekniska tillsynsstandarder till 
kommissionen senast den 1 mars 2012.
Kommissionen ska ges befogenhet att i 
enlighet med artiklarna 10–14 i 
förordning (EU) nr 1094/2010 anta de 
tekniska tillsynsstandarder som avses i 
första stycket.

Or. en

Motivering

I stället för att manipulera värdet på skulderna genom att höja diskonteringsräntorna med 
en ”illkviditetspremie” är det enklare att handla i linje med kapitalkravsdirektiv 4 och kräva 
att kapital byggs upp utöver solvenskapitalkravet så att företag, när en kris slår till, inte 
genast bryter mot solvenskapitalkravet och försöker öka kapitalet under svåra förhållanden. 
En kontracyklisk buffert i likhet med den som krävs för banker och som inrättas av Eiopa i 
överensstämmelse med konjunkturcykeln föreslås därför.

Ändringsförslag 383
Sven Giegold

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 19c (nytt)
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 105 – punkt 6 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19c) I artikel 105.6 ska följande stycke 
införas efter andra stycket:
”Om ett derivatkontrakt clearas genom en 
auktoriserad central motpart ska 
motsvarande kapitalkrav för motpartsrisk 
vara lägre än om kontraktet inte hade 
clearats på detta sätt.”

Or. en
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Motivering

För att bestämmelserna ska vara förenliga med EMIR och även hanteringen av exponeringar 
mot centrala motparter i kapitalkravsdirektiv 4 måste man se till att derivat som clearas 
genom en central motpart behandlas fördelaktigare än de som inte clearas på detta sätt.

Ändringsförslag 384
Sven Giegold

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 20 
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 109a – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I syfte att utvärdera de riskreducerande 
tekniker som avses i artikel 101.5 och som 
förenklar beräkningen av den 
marknadsriskmodul som avses i 
artikel 105.5 och, i tillämpliga fall, 
förenklar den motpartsriskmodul som 
avses i artikel 105.6, ska Eiopa

1. En extern kreditvärdering kan 
användas

för att beräkna den marknadsriskmodul 
som avses i artikel 105.5 och den 
motpartsriskmodul som avses i 
artikel 105.6, enligt följande villkor:

Or. en

Ändringsförslag 385
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 20
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 109a – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I syfte att utvärdera de riskreducerande 
tekniker som avses i artikel 101.5 och som 
förenklar beräkningen av den 
marknadsriskmodul som avses i 

1. För att garantera att denna artikel 
tillämpas enligt likvärdiga villkor och i 
syfte att förenkla beräkningen av den 
marknadsriskmodul som avses i 
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artikel 105.5 och, i tillämpliga fall, 
förenklar den motpartsriskmodul som 
avses i artikel 105.6, ska Eiopa

artikel 105.5, förenkla beräkningen av 
den motpartsriskmodul som avses i 
artikel 105.6, utvärdera de riskreducerande 
tekniker som avses i artikel 101.5 och
beräkna försäkringstekniska avsättningar, 
ska Eiopa utarbeta tekniska 
genomförandestandarder avseende

Or. en

Ändringsförslag 386
Sven Giegold

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 20
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 109a – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) bedöma externa ratinginstituts 
behörighet och placera deras 
kreditvärderingar på en objektiv skala för 
kreditkvalitet.

a) Försäkringsföretaget har en 
balansomslutning som inte överstiger 
25 miljarder EUR och visat att det inte 
kan bedöma kreditrisken på något annat 
sätt.

Or. en

Ändringsförslag 387
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 20
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 109a – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) bedöma externa ratinginstituts 
behörighet och placera deras 
kreditvärderingar på en objektiv skala för 
kreditkvalitet.

a) förteckningar över de regionala 
regeringar och lokala myndigheter vilkas 
exponeringar ska behandlas som 
exponeringar mot den centrala 
regeringen i den jurisdiktion där de är 
etablerade, förutsatt att det inte 
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förekommer några skillnader i risk 
mellan sådana exponeringar på grund av 
de regionala regeringarnas och lokala 
myndigheternas särskilda 
beskattningsrätt, och att det finns 
särskilda institutionella ordningar som 
minskar risken för fallissemang,

Or. en

Ändringsförslag 388
Sven Giegold

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 20
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 109a – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) offentliggöra förteckningar över de 
regionala regeringar och lokala 
myndigheter vilkas exponeringar ska 
behandlas som för den centrala 
regeringens exponeringar.

b) Det externa ratinginstitutet har 
registrerats eller certifierats i enlighet 
med förordning (EG) nr 1060/2009 eller 
om ett externt ratinginstitut inte har 
registrerats i enlighet med förordning 
(EG) nr 1060/2009 har dess behörighet 
bedömts av ESA-myndigheterna, via den 
gemensamma kommittén, och i 
överensstämmelse med metodkraven i
avdelning II i 
förordning (EG) nr 1060/2009.

Or. en

Ändringsförslag 389
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 20
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 109a – punkt 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) offentliggöra förteckningar över de 
regionala regeringar och lokala 
myndigheter vilkas exponeringar ska 
behandlas som för den centrala 
regeringens exponeringar.

b) en förteckning över externa 
ratinginstitut och en placering av deras 
kreditvärderingar på en objektiv skala för 
kreditkvalitet, i enlighet med de 
detaljerade kriterierna för externa 
ratinginstituts godkännande och för 
kopplandet av kreditvärderingarna till den 
skala för kreditkvalitet som fastställts 
genom den [tekniska tillsynsstandard] 
som avses i artikel 111.1 n.

Or. en

Ändringsförslag 390
Sven Giegold

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 20
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 109a – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) specificera det aktieindex som avses i 
artikel 106.2, beräkna den symmetriska 
justering som avses i artikel 106 och 
offentliggöra båda typer av uppgifter 
regelbundet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 391
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 20
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 109a – punkt 1 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) specificera det aktieindex som avses i 
artikel 106.2, beräkna den symmetriska 
justering som avses i artikel 106 och 
offentliggöra båda typer av uppgifter 
regelbundet.

c) det aktieindex som avses i artikel 106.2
och den symmetriska justering som avses i 
artikel 106 i enlighet med de detaljerade 
kriterier som fastställs genom den 
[tekniska tillsynsstandard] som avses i 
leden c och o i artikel 111.1 o.

Or. en

Ändringsförslag 392
Sven Giegold

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 20
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 109a – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) specificera de justeringar som ska 
göras för valutor som är knutna till euron 
i undergruppen valutarisk i artikel 105.5.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 393
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 20
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 109a – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) specificera de justeringar som ska göras 
för valutor som är knutna till euron i 
undergruppen valutarisk i artikel 105.5.

d) de justeringar som ska göras för valutor 
som är knutna till euron i undergruppen 
valutarisk i artikel 105.5, i enlighet med de 
detaljerade kriterier för justeringar av de 
valutor som är knutna till euron i syfte att 
förenkla beräkningen av undergruppen 
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valutarisk, fastställd genom den [tekniska 
tillsynsstandard] som avses i 
artikel 111.1 p.

Or. en

Ändringsförslag 394
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 20 
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 109a – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Eiopa ska överlämna dessa förslag till 
tekniska genomförandestandarder till 
kommissionen senast den 
12 september 2012.

Or. en

Ändringsförslag 395
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 20
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 109a – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Kommissionen ska ges befogenhet att i 
enlighet med artikel 15 i 
förordning (EU) nr 1094/2010 anta de 
tekniska tillsynsstandarder som avses i 
andra stycket.

Or. en
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Ändringsförslag 396
Sven Giegold

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 20
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 109a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I syfte att underlätta beräkningen av 
den teckningsriskmodul för 
sjukförsäkring som avses i artikel 105.4 
ska Eiopa beräkna och offentliggöra 
standardavvikelser när det gäller 
medlemsstaternas särskilda nationella 
lagstiftningsåtgärder som gör det möjligt 
för försäkrings- och 
återförsäkringsföretag att dela 
utbetalningar vid försäkringsfall gällande 
hälsorisk och som uppfyller de fastställda 
kriterierna.

2. När det gäller externa ratinginstitut ska 
den gemensamma kommittén

a) offentliggöra en förteckning över 
behöriga externa ratinginstitut, 
b) kontrollera att enskilda 
kreditvärderingar finns tillgängliga på 
likvärdiga villkor för åtminstone alla 
institut med ett legitimt intresse av dessa 
enskilda kreditvärderingar,
c) placera deras kreditvärderingar på en 
objektiv skala för kreditkvalitet.

Or. en

Ändringsförslag 397
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 20
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 109a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I syfte att underlätta beräkningen av den 2. För att garantera att detta direktiv 
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teckningsriskmodul för sjukförsäkring som 
avses i artikel 105.4 ska Eiopa beräkna 
och offentliggöra standardavvikelser när 
det gäller medlemsstaternas särskilda 
nationella lagstiftningsåtgärder som gör det 
möjligt för försäkrings- och 
återförsäkringsföretag att dela 
utbetalningar vid försäkringsfall gällande 
hälsorisk och som uppfyller de fastställda 
kriterierna.

tillämpas enligt likvärdiga villkor och i 
syfte att underlätta beräkningen av den 
teckningsriskmodul för sjukförsäkring som 
avses i artikel 105.4 ska Eiopa utarbeta 
förslag till tekniska 
genomförandestandarder som fastställer 
[…] standardavvikelser när det gäller 
medlemsstaternas särskilda nationella 
lagstiftningsåtgärder som gör det möjligt 
för försäkrings- och återförsäkringsföretag 
att dela utbetalningar vid försäkringsfall 
gällande hälsorisk och som uppfyller de
närmare kriterier som fastställts genom 
den delegerade akt som avses i 
artikel 111.1 q.

Eiopa ska överlämna dessa förslag till 
tekniska genomförandestandarder till 
kommissionen senast den 
12 september 2012.
Kommissionen ska ges befogenhet att i 
enlighet med artikel 15 i 
förordning (EU) nr 1094/2010 anta de 
tekniska tillsynsstandarder som avses i 
andra stycket.

Or. en

Ändringsförslag 398
Corien Wortmann-Kool

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 20
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 109a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I syfte att underlätta beräkningen av den 
teckningsriskmodul för sjukförsäkring som 
avses i artikel 105.4 ska Eiopa beräkna 
och offentliggöra standardavvikelser när 
det gäller medlemsstaternas särskilda 
nationella lagstiftningsåtgärder som gör det 
möjligt för försäkrings- och 
återförsäkringsföretag att dela

2. I syfte att underlätta beräkningen av den 
teckningsriskmodul för sjukförsäkring som 
avses i artikel 105.4 ska Eiopa, i 
överensstämmelse med de beräkningar 
som gjorts av de behöriga 
tillsynsmyndigheterna i de berörda 
medlemsstaterna, offentliggöra 
standardavvikelser i enlighet med 
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utbetalningar vid försäkringsfall gällande 
hälsorisk och som uppfyller de fastställda 
kriterierna.

artikel 104.4 i direktiv 2009/138/EG när 
det gäller medlemsstaternas särskilda 
nationella lagstiftningsåtgärder som gör det 
möjligt för försäkrings- och 
återförsäkringsföretag att dela anspråk vid 
försäkringsfall gällande hälsorisk och som 
uppfyller följande kriterier:
a) Systemet för delning av anspråk eller 
risker ska vara transparent och 
specificerad före den period till vilken den 
hänför sig.
b) Systemet för delning av anspråk eller 
risker, antalet försäkringsföretag som 
deltar i systemet för utjämning av 
hälsorisker (Health Risk Equalisation 
System – HRES) och riskkaraktären hos 
den affärsverksamhet som omfattas av
HRES ska, för varje företag som deltar i 
HRES, garantera att volatiliteten hos de 
premier och reservrisker inom den 
affärsverksamhet som omfattas av HRES 
avsevärt minskas genom detta system.
c) Den sjukförsäkring som omfattas av 
HRES ska vara obligatorisk och fungera 
helt eller delvis som ett alternativ till det 
skydd vid sjukdom som ingår i det 
lagstadgade socialförsäkringssystemet.
d) Vid fallissemang i ett 
försäkringsföretag som deltar i HRES ska 
en eller flera regeringar garantera att de 
till fullo tillgodoser försäkringstagarnas 
anspråk i det försäkringsföretag som 
omfattas av HRES.
e) Om ett nytt HRES-system införs eller 
om ett befintligt HRES-system ändras i 
betydande grad och därför inga historiska 
uppgifter finns för att beräkna 
standardavvikelsen, men om kraven a-d 
är i princip uppfyllda, ska 
standardavvikelsen bestämmas på 
grundval av expertutlåtanden från den 
behöriga tillsynsmyndigheten i den 
berörda medlemsstaten. Skälen bakom 
expertutlåtandena ska redovisas.
Kommissionen kan, i enlighet med 
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artikel 310a, anta delegerade akter för att 
fastställa ytterligare kriterier.

Or. en

Ändringsförslag 399
Sven Giegold

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 20 (nytt)
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 109a – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. För att kunna förenkla beräkningen 
av den marknadsriskmodul som avses i 
artikel 105.5.1 ska Eiopa ha följande 
uppgifter:
a) offentliggöra förteckningar över de 
regionala regeringar och lokala 
myndigheter vilkas exponeringar ska 
behandlas som exponeringar mot den 
centrala regeringen i den jurisdiktion där 
de är etablerade, förutsatt att det inte 
förekommer några skillnader i risk 
mellan sådana exponeringar på grund av 
de regionala regeringarnas och lokala 
myndigheternas särskilda 
beskattningsrätt, och att det finns 
särskilda institutionella ordningar som
minskar risken för fallissemang,
b) specificera de justeringar som ska 
göras för valutor som är knutna till euron 
i undergruppen valutarisk i artikel 105.5, 
och
c) specificera det lämpliga aktieindex som 
avses i artikel 106.2, beräkna den 
symmetriska justering som avses i 
artikel 106 och varje månad offentliggöra 
båda typer av uppgifter.

Or. en
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Ändringsförslag 400
Sven Giegold

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 20
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 109a – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Eiopa ska utarbeta förslag till tekniska 
genomförandestandarder för att 
specificera villkoren för en kategorisering 
i enlighet med punkt 2a a och b.
Eiopa ska överlämna dessa förslag till 
tekniska genomförandestandarder till 
kommissionen senast den [datum].
Kommissionen ska ges befogenhet att i 
enlighet med artikel 15 i 
förordning (EU) nr 1094/2010 anta dessa 
tekniska tillsynsstandarder.

Or. en

Ändringsförslag 401
Sven Giegold

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 21
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 111 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Delegerade akter och genomförandeakter Tekniska standarder för tillsyn

Or. en

Ändringsförslag 402
Sven Giegold
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Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 21
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 111 – inledningen 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska, i enlighet med 
artikel 301 a och med förbehåll för de 
villkor som anges i artiklarna 301b och 
301c, anta följande delegerade akter:

1. För att säkerställa en konsekvent 
harmonisering när det gäller 
artiklarna 101 och 103–109 ska Eiopa 
utarbeta förslag till tekniska 
tillsynsstandarder för att närmare 
specificera följande:

Or. en

Ändringsförslag 403
Sven Giegold

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 21
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 111 – punkt 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) Den metod som ska användas för att 
bedöma kapitalkravet för motpartsrisk i 
fall av exponeringar mot de auktoriserade 
centrala motparter som avses i artikel 105. 
Dessa parametrar ska fastställas så att 
konsekvens säkerställs med behandlingen 
av sådana exponeringar för kreditinstitut 
och värdepappersföretag enligt 
direktiv 2012/…/EU (CRD IV). 

Or. en

Motivering

För att bestämmelserna ska vara förenliga med EMIR och även hanteringen av exponeringar 
mot centrala motparter i kapitalkravsdirektiv 4 måste man se till att derivat som clearas 
genom en central motpart behandlas fördelaktigare än de som inte clearas på detta sätt.
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Ändringsförslag 404
Sven Giegold

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 21
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 111 – punkt 1 – led m 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

m) Det angreppssätt som ska användas 
för anknutna företag i den mening som 
avses i artikel 212 vid beräkningen av 
solvenskapitalkravet, särskilt beräkningen 
av undergruppen aktierisk enligt 
artikel 105.5, med beaktande av den 
förmodat minskade volatiliteten för värdet 
på dessa anknutna företag på grund av 
dessa investeringars strategiska natur och 
det inflytande som företaget med 
ägarintresse har över dessa anknutna 
företag.

utgår

Or. en

Motivering

Hur anknutna företag klarar sig kommer högst sannolikt att korrelera starkt med 
försäkringsföretaget/återförsäkringsföretaget. Det finns ingen anledning att anta att 
ägarintressen i dem skulle behandlas som mindre riskfyllda än aktieinvesteringar och därför 
få en särbehandling.

Ändringsförslag 405
Sven Giegold

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 21
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 111 – punkt 1 – led q

Kommissionens förslag Ändringsförslag

q) Detaljerade kriterier som 
arrangemangen i de nationella 
lagstiftningsåtgärderna ska uppfylla, och 
krav för beräkningen av 

utgår
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standardavvikelsen i syfte att förenkla 
beräkningen av den tekningsriskmodul 
för sjukförsäkringar som avses i 
artikel 109a.2.

Or. en

Motivering

I artikel 109a.2 införs ett undantag för vissa privatiserade sjukförsäkringsföretag. Syftet är att 
se till att kapitalkraven för denna typ av affärsverksamhet kan vara lägre än för annan 
sjukförsäkringsverksamhet. Det finns inget behov av ett sådant undantag. Ramdirektivet 
innehåller mekanismer såsom företagsspecifika parametrar eller interna modeller för att 
hantera nationella särdrag.

Ändringsförslag 406
Diogo Feio

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 21
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 111 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får, i enlighet med 
artikel 301a och med förbehåll för de 
villkor som anges i artiklarna 301b och 
301c, anta delegerade akter för att 
fastställa kvantitativa gränser och kriterier 
för tillgångars medräkningsbarhet. Dessa
delegerade akter ska tillämpas på de 
tillgångar som täcker de 
försäkringstekniska avsättningarna med 
undantag av tillgångar som innehas med 
avseende på livförsäkringsavtal för vilka 
försäkringstagarna står för 
placeringsrisken. Dessa åtgärder ska ses 
över av kommissionen i ljuset av 
utvecklingen av standardformeln och på 
finansmarknaderna.

2. För att säkerställa en konsekvent 
harmonisering när det gäller 
solvenskapitalkravet får Eiopa utarbeta 
förslag till tekniska tillsynsstandarder för 
att fastställa kvantitativa gränser och 
kriterier för tillgångars medräkningsbarhet, 
i syfte att bemöta risker som inte täcks i 
tillräcklig utsträckning av en undergrupp 
till en riskmodul.

Eiopa får överlämna dessa förslag till 
tekniska standarder för tillsyn till 
kommissionen senast den 1 mars 2012.
Kommissionen ska ges befogenhet att i 
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enlighet med artiklarna 10–14 i 
förordning (EU) nr 1094/2010 anta de 
förslag till tekniska standarder för tillsyn 
som avses i första stycket.
Dessa tekniska tillsynsstandarder får 
tillämpas på de tillgångar som täcker de 
försäkringstekniska avsättningarna med 
undantag av tillgångar som innehas med 
avseende på livförsäkringsavtal för vilka 
försäkringstagarna står för 
placeringsrisken. Dessa tekniska 
tillsynsstandarder får ses över av 
kommissionen i ljuset av utvecklingen av 
standardformeln och på 
finansmarknaderna.

Or. en

Ändringsförslag 407
Sven Giegold

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 25a (nytt)
Direktiv 2009/139/EG
Artikel 129 – punkt 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25a) I artikel 129.4 ska följande stycke 
införas efter första stycket:
”Vid beräkningen av de gränser som 
avses i punkt 3 ska företagen inte vara 
ålagda att beräkna solvenskapitalkravet 
varje kvartal.”

Or. en

Ändringsförslag 408
Miguel Portas

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 29
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Direktiv 2009/138/EG
Artikel 135 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Påvisande, mätning, övervakning, 
hantering och rapportering av risker i 
samband med placeringar i anslutning till 
artikel 132.2 första stycket.

a) Påvisande, mätning, övervakning, 
hantering och internrapportering av risker 
i samband med placeringar i anslutning till 
artikel 132.2 första stycket.

Or. pt

Ändringsförslag 409
Miguel Portas

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 29
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 135 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Påvisande, mätning, övervakning, 
hantering och rapportering av specifika 
risker i samband med derivatinstrument 
och sådana tillgångar som avses i 
artikel 132.4 andra stycket.

b) Påvisande, mätning, övervakning, 
hantering och internrapportering av 
specifika risker i samband med 
derivatinstrument och sådana tillgångar 
som avses i artikel 132.4 andra stycket.

Or. pt

Ändringsförslag 410
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 30 – led a
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 138 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid ett exceptionellt kursfall på 
finansmarknaderna, som fastställs av 
Eiopa i enlighet med denna punkt, får 
tillsynsmyndigheten förlänga perioden i 

Vid ett exceptionellt kursfall på 
finansmarknaderna får tillsynsmyndigheten 
förlänga perioden i punkt 3 andra stycket 
med en lämplig period, med beaktande av 
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punkt 3 andra stycket med en lämplig 
period, med beaktande av alla relevanta 
faktorer.

alla relevanta faktorer.

Or. en

Ändringsförslag 411
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 30 – led b
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 138 – punkt 4 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar Eiopas befogenheter 
enligt artikel 18 i förordning …/… ska
Eiopa vid tillämpningen av denna punkt 
på begäran av den berörda 
tillsynsmyndigheten sända ett enskilt 
beslut till den tillsynsmyndighet som 
begär det och där ange om det föreligger 
ett exceptionellt kursfall på 
finansmarknaderna. Ett exceptionellt
kursfall på finansmarknaderna föreligger 
när ett eller flera försäkrings- eller 
återförsäkringsföretag inte klarar av att 
uppfylla ett av de krav som fastställs i 
punkt 3 i denna artikel inom den 
tidsperiod som där fastställs som en 
konsekvens av ett kursfall på 
finansmarknaderna som är oförutsett, 
kraftigt och tvärt och skiljer sig från de 
nedgångar som inträffar som en del av den 
ekonomiska cykeln och som redan har 
påverkat den finansiella situationen på ett 
allvarligt och negativt sätt för ett eller flera 
försäkrings- och återförsäkringsföretag 
som tillsammans utgör en betydande del av 
försäkrings- eller 
återförsäkringsmarknaden i en eller flera 
medlemsstater.

Utan att det påverkar Eiopas befogenheter 
enligt artikel 18 i 
förordning (EU) nr 1094/2010 får Eiopa
utfärda en rekommendation i enlighet 
med artikel 16 i 
förordning (EU) nr 1094/2010 med 
innehållet att det enligt Eiopa föreligger 
ett exceptionellt kursfall på 
finansmarknaderna när det skett ett 
kursfall som är oförutsett, kraftigt och tvärt 
och skiljer sig från de nedgångar som 
inträffar som en del av den ekonomiska 
cykeln och som redan har påverkat den 
finansiella situationen på ett allvarligt och 
negativt sätt för ett eller flera försäkrings-
och återförsäkringsföretag som 
tillsammans utgör en betydande del av 
försäkrings- eller 
återförsäkringsmarknaden i en eller flera 
medlemsstater.

Or. en
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Ändringsförslag 412
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 30 – led b
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 138 – punkt 4 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar Eiopas befogenheter 
enligt artikel 18 i förordning …/… ska 
Eiopa vid tillämpningen av denna punkt på 
begäran av den berörda 
tillsynsmyndigheten sända ett enskilt beslut 
till den tillsynsmyndighet som begär det 
och där ange om det föreligger ett 
exceptionellt kursfall på 
finansmarknaderna. Ett exceptionellt 
kursfall på finansmarknaderna föreligger 
när ett eller flera försäkrings- eller 
återförsäkringsföretag inte klarar av att 
uppfylla ett av de krav som fastställs i 
punkt 3 i denna artikel inom den tidsperiod 
som där fastställs som en konsekvens av ett 
kursfall på finansmarknaderna som är 
oförutsett, kraftigt och tvärt och skiljer sig 
från de nedgångar som inträffar som en del 
av den ekonomiska cykeln och som redan 
har påverkat den finansiella situationen på 
ett allvarligt och negativt sätt för ett eller 
flera försäkrings- och 
återförsäkringsföretag som tillsammans 
utgör en betydande del av försäkrings- eller 
återförsäkringsmarknaden i en eller flera 
medlemsstater.

Utan att det påverkar Eiopas befogenheter 
enligt artikel 18 i 
förordning (EU) nr 1094/2010 ska Eiopa 
vid tillämpningen av denna punkt på 
begäran av den berörda 
tillsynsmyndigheten sända ett enskilt beslut 
till den tillsynsmyndighet som begär det 
och där ange om det föreligger ett 
exceptionellt kursfall på 
finansmarknaderna. Ett exceptionellt 
kursfall på finansmarknaderna föreligger 
när ett eller flera försäkrings- eller 
återförsäkringsföretag inte klarar av att 
uppfylla ett av de krav som fastställs i 
punkt 3 i denna artikel inom den tidsperiod 
som där fastställs som en konsekvens av ett 
kursfall på finansmarknaderna som är 
oförutsett, kraftigt och tvärt och skiljer sig 
från de nedgångar som inträffar som en del 
av den ekonomiska cykeln och som redan 
har påverkat den finansiella situationen på 
ett allvarligt och negativt sätt för ett eller 
flera försäkrings- och 
återförsäkringsföretag som tillsammans 
utgör en betydande del av försäkrings- eller 
återförsäkringsmarknaden i en eller flera 
medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 413
Ashley Fox
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Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 30 – led b
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 138 – punkt 4 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Eiopa ska minst en gång i månaden 
bedöma huruvida de villkor som avses i 
fjärde stycket fortfarande gäller vid 
datumet för bedömningen och upphäva
beslutet om ett eller flera av de villkor som 
avses i fjärde stycket och som låg till grund 
för beslutet inte längre är uppfyllda. För 
detta ändamål ska Eiopa sända ett enskilt 
beslut till den berörda tillsynsmyndigheten 
där man anger att ett exceptionellt kursfall 
på finansmarknaderna har upphört.

Eiopa ska minst en gång i månaden 
bedöma huruvida de villkor som avses i 
fjärde stycket fortfarande gäller vid 
datumet för bedömningen och upphäva
rekommendationen om ett eller flera av de 
villkor som avses i fjärde stycket och som 
låg till grund för rekommendationen inte 
längre är uppfyllda. För detta ändamål ska 
Eiopa sända en enskild rekommendation
till den berörda tillsynsmyndigheten där 
man anger att ett exceptionellt kursfall på 
finansmarknaderna har upphört.

Or. en

Ändringsförslag 414
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 30 – led b
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 138 – punkt 4 – stycke 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillsynsmyndigheterna ska med alla 
tillgängliga medel söka följa Eiopas 
rekommendationer.

Or. en

Ändringsförslag 415
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 30 – led b
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Direktiv 2009/138/EG
Artikel 138 – punkt 4 – stycke 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att de påverkar deras befogenheter 
ska de berörda tillsynsmyndigheterna 
göra allt de kan för att inom ramen för 
tillsynskollegierna informera om sitt 
beslut att avslå den förlängning av 
perioden som avses i punkt 4.

Or. en

Ändringsförslag 416
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 30 – led b
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 138 – punkt 4 – stycke 5b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om avvikande åsikter förekommer inom 
tillsynskollegiet angående den berörda 
tillsynsmyndighetens beslut att avslå den 
förlängning av perioden som avses i 
punkt 4 får grupptillsynsmyndigheten 
eller någon av de övriga 
tillsynsmyndigheterna rådfråga Eiopa. 
Eiopa ska rådfrågas under en månad och 
alla berörda tillsynsmyndigheter ska 
informeras om detta. När Eiopa har 
rådfrågats ska den berörda 
tillsynsmyndigheten vederbörligen 
överväga dess råd innan den fattar sitt 
beslut. Eiopa ska enligt artikel 19.2 i 
förordning (EU) nr 1094/2010 agera som 
medlare i detta läge.

Or. en
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Ändringsförslag 417
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 30 – led b
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 138 – punkt 4 – stycke 5b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inom sju dagar efter utfärdandet av en 
rekommendation, ska varje berörd 
tillsynsmyndighet uppge om den följer 
eller avser att följa denna 
rekommendation. Om en 
tillsynsmyndighet inte följer eller inte 
avser att följa rekommendationen, ska 
den informera myndigheten och ange 
skälen för detta.

Or. en

Ändringsförslag 418
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 30 – led b
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 138 – punkt 4 – stycken 5c och 5d (nya)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om ingen överenskommelse nåtts inom 
kollegiet, och om 
grupptillsynsmyndigheten eller någon av 
de berörda tillsynsmyndigheterna vid 
slutet av den tidsfrist som avses i punkt 6 i 
denna artikel har hänskjutit ärendet till 
Eiopa i enlighet med artikel 19 i 
förordning (EU) nr 1094/2010, ska den 
berörda tillsynsmyndigheten uppskjuta sitt 
beslut och invänta ett eventuellt beslut 
som kan fattas av Eiopa i enlighet med 
artikel 19.3 i den förordningen, och ska 
fatta sitt beslut i enlighet med Eiopas 
beslut.
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Den tidsfrist som avses i punkterna 5 och 
6 ska betraktas som förlikningsperioder i 
den mening som avses i artikel 19.2 i 
samma förordning. Eiopa ska fatta sitt 
beslut inom två månader. Ärendet får inte 
hänskjutas till Eiopa efter det att 
tidsfristen i punkt 6 löpt ut, eller efter det 
att en överenskommelse nåtts inom 
tillsynsmyndigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 419
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 30 – led b
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 138 – punkt 4 – stycke 5c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Eiopa ska offentliggöra att en 
tillsynsmyndighet inte följer eller avser att 
följa denna rekommendation. Eiopa får 
också, från fall till fall, besluta att 
offentliggöra de skäl som den behöriga 
myndigheten anför för att inte följa denna 
rekommendation. Tillsynsmyndigheten 
ska få en förhandsanmälan om ett sådant 
offentliggörande.

Or. en

Ändringsförslag 420
Sven Giegold

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 32
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 155 – punkt 3 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vidare får tillsynsmyndigheten i 
värdmedlemsstaten hänskjuta ärendet till 
Eiopa och begära myndighetens hjälp i 
enlighet med artikel 19 i 
förordning …/2010 [Eiopa]. I detta fall får 
Eiopa agera i enlighet med de befogenheter 
den tilldelats genom samma artikel.

Vidare får tillsynsmyndigheten i 
värdmedlemsstaten eller 
tillsynsmyndigheten i hemmedlemsstaten
hänskjuta ärendet till Eiopa och begära 
myndighetens hjälp i enlighet med 
artikel 19.1–4 och 19.6 i 
förordning (EU) nr 1094/2010. I detta fall 
får Eiopa agera i enlighet med de 
befogenheter den tilldelats genom samma 
artikel.

Or. en

Motivering

Det står inte klart huruvida det är värd- eller hemmedlemsstaten som är bäst lämpad att 
ingripa. Befogenheterna att ingripa för värdmedlemsstaten är möjligen inte tillräckliga för att 
stoppa företaget från att överträda nationell lag, särskilt när det gäller befintliga 
försäkringsavtal.

Ändringsförslag 421
Sven Giegold

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 33
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 158 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vidare får tillsynsmyndigheten i 
värdmedlemsstaten hänskjuta ärendet till 
Eiopa och begära myndighetens hjälp i 
enlighet med artikel 19 i 
förordning …/2010 [Eiopa]. I detta fall får 
Eiopa agera i enlighet med de befogenheter 
den tilldelats i samma artikel.

Vidare får tillsynsmyndigheten i 
värdmedlemsstaten eller 
tillsynsmyndigheten i hemmedlemsstaten
hänskjuta ärendet till Eiopa och begära 
myndighetens hjälp i enlighet med 
artikel 19.1–4 och 19.6 i 
förordning (EU) nr 1094/2010. I detta fall 
får Eiopa agera i enlighet med de 
befogenheter den tilldelats i samma artikel.

Or. en
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Motivering

Det står inte klart huruvida det är värd- eller hemmedlemsstaten som är bäst lämpad att 
ingripa. Befogenheterna att ingripa för värdmedlemsstaten är möjligen inte tillräckliga för att 
stoppa företaget från att överträda nationell lag, särskilt när det gäller befintliga 
försäkringsavtal. 

Ändringsförslag 422
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 33a (nytt)
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 159

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33a) Artikel 159 ska ersättas med 
följande:

”Artikel 159
Statistik om gränsöverskridande 

verksamhet
Varje försäkringsföretag ska, uppdelat 
på verksamhet som bedrivs med stöd av 
etableringsfriheten och verksamhet som 
bedrivs inom ramen för friheten att 
tillhandahålla tjänster, underrätta 
tillsynsmyndigheten i sin 
hemmedlemsstat om summan av 
premier, försäkringsersättningar och 
provisioner, utan avdrag för 
återförsäkring och per medlemsstat, 
enligt följande:
a) För skadeförsäkring: per 
affärsområde i enlighet med motsvarande 
delegerade akt.
b) För livförsäkring: för var och en av 
affärsområdena I–IX enligt motsvarande 
delegerade akt.
Vad gäller klass 10 i del A i bilaga I, med 
undantag för fraktförares ansvar, ska 
det berörda företaget också informera 
tillsynsmyndigheten om skadefrekvens 
och genomsnittliga 
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försäkringsersättningar.
Tillsynsmyndigheten i 
hemmedlemsstaten ska inom rimlig tid 
vidarebefordra en sammanställning av 
de uppgifter som avses i första och 
andra styckena till 
tillsynsmyndigheterna i varje berörd 
medlemsstat på deras begäran.”

Or. en

Motivering

Uppdelningen för artikel 159 bör ske enligt samma affärsområden som i Solvens II och inte 
enligt klasser.

Ändringsförslag 423
Peter Skinner

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 35 – led b
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 172 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Genom undantag från punkt 3 och 
artikel 134.1 andra stycket ska samma 
behandling som i artikel 172.3 och 
artikel 134.1 andra stycket godkännas 
under en övergångsperiod för 
återförsäkringsavtal som ingåtts med 
företag som har sitt säte i ett tredjeland 
som senast den 31 december 2012 
troligtvis inte helt kommer att kunna 
uppfylla de kriterier som anges i punkt 1 
för att landets solvensordning ska 
bedömas som likvärdig. 
Övergångsperioden ska som längst löpa 
fem år från och med det datum som anges 
i artikel 309.1 första stycket. Detta 
undantag ska endast gälla när 
kommissionen i enlighet med punkt 5 har 
beslutat att de fastställda villkoren har 
uppfyllts av tredjelandet.

utgår
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Or. en

Motivering

Ekvivalens med tredjeländer är en fråga som bör tas upp i genomförandeåtgärderna för 
Solvens II.

Ändringsförslag 424
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 35 – led b
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 172 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Genom undantag från punkt 3 och 
artikel 134.1 andra stycket ska samma 
behandling som i artikel 172.3 och 
artikel 134.1 andra stycket godkännas 
under en övergångsperiod för 
återförsäkringsavtal som ingåtts med 
företag som har sitt säte i ett tredjeland 
som senast den 31 december 2012 
troligtvis inte helt kommer att kunna 
uppfylla de kriterier som anges i punkt 1 
för att landets solvensordning ska 
bedömas som likvärdig. 
Övergångsperioden ska som längst löpa 
fem år från och med det datum som anges 
i artikel 309.1 första stycket. Detta 
undantag ska endast gälla när 
kommissionen i enlighet med punkt 5 har 
beslutat att de fastställda villkoren har 
uppfyllts av tredjelandet.

4. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkt 1 får kommissionen, i enlighet med 
artikel 301a, under en begränsad 
tidsperiod och med bistånd av Eiopa 
enligt artikel 33.2 i 
förordning (EU) nr 1094/2010, besluta att 
den solvensordning som ett tredjeland 
tillämpar på återförsäkringsverksamheter 
som bedrivs av företag med huvudkontor i 
det tredjelandet är tillfälligt likvärdig med 
den som fastställs genom avdelning I, om 
åtminstone följande villkor har uppfyllts 
av detta tredjeland:

a) Tredjelandet har inrättat ett 
konvergensprogram för att uppfylla detta 
åtagande.
b) Tillräckliga resurser har avsatts för att 
uppfylla detta åtagande.
c) Överenskommelser har ingåtts för att 
utbyta konfidentiella tillsynsuppgifter i 
enlighet med artikel 264.
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d) Tredjelandet bedöms uppfylla de 
grundläggande principer och standarder 
som antagits av Internationella 
organisationen för 
försäkringstillsynsmyndigheter (IAIS).
I alla eventuella beslut om tillfällig 
likvärdighet ska kommissionens rapporter 
beaktas i enlighet med artikel 177. Dessa 
beslut ska ses över regelbundet på basis av 
framstegsrapporter från det berörda 
tredjelandet, vilka var sjätte månad ska 
läggas fram för och bedömas av 
kommissionen och Eiopa.
Eiopa ska på sin webbplats offentliggöra 
och regelbundet uppdatera en förteckning 
över alla de tredjeländer som avses i 
första stycket.
Kommissionen får, i enlighet med 
artikel 301a, anta delegerade akter som 
närmare specificerar de villkor som 
fastställs i första stycket.

Or. en

Ändringsförslag 425
Corien Wortmann-Kool

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 35 – led b
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 172 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Genom undantag från punkt 3 och 
artikel 134.1 andra stycket ska samma 
behandling som i artikel 172.3 och 
artikel 134.1 andra stycket godkännas 
under en övergångsperiod för 
återförsäkringsavtal som ingåtts med 
företag som har sitt säte i ett tredjeland 
som senast den 31 december 2012 
troligtvis inte helt kommer att kunna 
uppfylla de kriterier som anges i punkt 1 
för att landets solvensordning ska 

4. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkt 1 får kommissionen, i enlighet med 
artikel 301a, under en begränsad 
tidsperiod och med bistånd av Eiopa 
enligt artikel 33.2 i 
förordning (EU) nr 1094/2010, besluta att 
den solvensordning som ett tredjeland 
tillämpar på återförsäkringsverksamheter 
som bedrivs av företag med huvudkontor i 
det tredjelandet är tillfälligt likvärdig med 
den som fastställs genom avdelning I, med 
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bedömas som likvärdig. 
Övergångsperioden ska som längst löpa 
fem år från och med det datum som anges 
i artikel 309.1 första stycket. Detta 
undantag ska endast gälla när 
kommissionen i enlighet med punkt 5 har 
beslutat att de fastställda villkoren har 
uppfyllts av tredjelandet.

beaktande av följande riktlinjer:

a) Tredjelandet har ingått skriftliga 
åtaganden inför Europeiska unionen om 
att anpassa och tillämpa en 
solvensordning som kan bedömas som 
likvärdig i enlighet med punkt 2, innan 
denna period löper ut.
b) Tredjelandet har inrättat ett 
konvergensprogram för att uppfylla detta 
åtagande.
c) Tillräckliga resurser har avsatts för att 
uppfylla detta åtagande.
d) Det aktuella tredjelandets 
solvensordning är eller kommer att bli 
riskbaserad och grundad på 
marknadsvärdering av tillgångar och 
skulder.
e) Överenskommelser har ingåtts för att 
utbyta konfidentiella tillsynsuppgifter i 
enlighet med artikel 264.
f) Tredjelandet bedöms uppfylla de 
grundläggande principer som antagits av 
Internationella organisationen för 
försäkringstillsynsmyndigheter (IAIS).
I alla eventuella beslut om tillfällig 
likvärdighet ska kommissionens rapporter 
beaktas i enlighet med artikel 177. Dessa 
beslut ska ses över regelbundet på basis av 
framstegsrapporter från Eiopa, vilka var 
sjätte månad ska läggas fram för och 
bedömas av kommissionen.
Eiopa ska på sin webbplats offentliggöra 
och regelbundet uppdatera en förteckning 
över alla de tredjeländer som avses i 
första stycket.
Kommissionen får, i enlighet med 
artikel 301a, anta delegerade akter som 
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närmare specificerar de riktlinjer som 
fastställs i första stycket.

Or. en

Ändringsförslag 426
Othmar Karas

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 35 – led b
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 172 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Genom undantag från punkt 3 och 
artikel 134.1 andra stycket ska samma 
behandling som i artikel 172.3 och 
artikel 134.1 andra stycket godkännas 
under en övergångsperiod för 
återförsäkringsavtal som ingåtts med 
företag som har sitt säte i ett tredjeland 
som senast den 31 december 2012 
troligtvis inte helt kommer att kunna 
uppfylla de kriterier som anges i punkt 1 
för att landets solvensordning ska bedömas 
som likvärdig. Övergångsperioden ska som 
längst löpa fem år från och med det datum 
som anges i artikel 309.1 första stycket. 
Detta undantag ska endast gälla när 
kommissionen i enlighet med punkt 5 har 
beslutat att de fastställda villkoren har 
uppfyllts av tredjelandet.

4. Genom undantag från punkt 3 och 
artikel 134.1 andra stycket ska samma 
behandling som i artikel 172.3 och 
artikel 134.1 andra stycket godkännas 
under en övergångsperiod för 
återförsäkringsavtal som ingåtts med 
företag som har sitt säte i ett tredjeland 
som senast den 31 december 2012 
troligtvis inte helt kommer att kunna 
uppfylla de kriterier som anges i punkt 1 
för att landets solvensordning ska bedömas 
som likvärdig. Övergångsperioden ska som 
längst löpa fem år från och med det datum 
som anges i artikel 309.1 första stycket. 
Kommissionen får förlänga denna period 
med ytterligare två år när tredjelandet inte 
har uppfyllt sina åtaganden men gjort 
goda framsteg. Detta undantag ska endast 
gälla när kommissionen i enlighet med 
punkt 6 har beslutat att de fastställda 
villkoren har uppfyllts av tredjelandet.

(Detta gäller också för artiklarna 227 och 
260 i direktiv 2009/138/EG.)

Or. en

Motivering

Det krävs viss flexibilitet när det gäller de rättsliga förfaranden och regleringsändringar som 
krävs för att ett system ska bli mer likvärdiga. Detta ska säkerställa att målet om likvärdighet 
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uppnås vid slutet av övergångsperioden. Annars kan farhågor om lika spelregler och avbrott i 
affärsverksamheten bli aktuella först vid en senare tidpunkt.

Ändringsförslag 427
Othmar Karas

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 35 – led b
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 172 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen får, i enlighet med 
artikel 301a och med förbehåll för de 
villkor som anges i artiklarna 301b och 
301c, anta delegerade akter som i enlighet 
med punkt 4 specificerar längden på den 
övergångsperiod som får vara kortare än 
den längsta tillåtna perioden på fem år samt 
de villkor som ska uppfyllas av 
tredjelandet. Dessa villkor ska omfatta 
tillsynsmyndigheternas åtaganden, deras 
övergång till en likvärdig ordning över en 
fastställd tidsperiod, ordningens befintliga 
eller planerade innehåll samt frågor om 
samarbete, informationsutbyte och krav på 
tystnadsplikt.

5. Kommissionen får, i enlighet med 
artikel 301a och med förbehåll för de 
villkor som anges i artiklarna 301b och 
301c, anta delegerade akter som i enlighet 
med punkt 4 specificerar längden på den 
övergångsperiod som får vara kortare än 
den längsta tillåtna perioden på fem år samt 
de villkor som ska uppfyllas av 
tredjelandet. Dessa villkor ska omfatta 
tillsynsmyndigheternas åtaganden, deras 
övergång till en likvärdig ordning över en 
fastställd tidsperiod och frågor om 
samarbete, informationsutbyte och krav på 
tystnadsplikt.

Or. en

Motivering

Det krävs viss flexibilitet när det gäller de rättsliga förfaranden och regleringsändringar som 
krävs för att ett system ska bli mer likvärdiga. Detta ska säkerställa att målet om likvärdighet 
uppnås vid slutet av övergångsperioden. Annars kan farhågor om lika spelregler och avbrott i 
affärsverksamheten bli aktuella först vid en senare tidpunkt.

Ändringsförslag428
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 35 – led ba (nytt)
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Direktiv 2009/138/EG
Artikel 172 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) I artikel 172 ska följande punkt läggas 
till:
”6a. När övergångsperioden tillämpats i 
tre år ska kommissionen inleda en 
översyn om de framsteg som tredjelandet 
gjort mot att uppnå likvärdighet, med 
beaktande av följande kriterier:
a) Solvensregimen är riskbaserad.
b) Landet har ett oberoende tillsynssystem 
grundat på IAIS-principer.
c) Landet har en försäkringsmarknad som 
är öppen för (åter)försäkringsföretag från 
andra jurisdiktioner.
Om slutsatserna av översynen talar för 
detta får kommissionen i slutet av den 
femåriga övergångsperioden förlänga 
denna med ytterligare fem år. 
Efter fem år, om ett tredjeland har gjort 
framsteg mot likvärdighet, får 
övergångsperioden förlängas med 
ytterligare fem år.”

Or. en

Motivering

Med tanke på försäkringsverksamhetens långsiktiga natur, och betydelsen av att kunna 
konkurrera på en viss marknad, är fem år inte tillräckligt länge. Det krävs ett större mått av 
säkerhet, och därför bör det vara möjligt att förlänga detta i ytterligare 5 år om framsteg mot 
likvärdighet har gjorts. Det är viktigt att komma ihåg att det har tagit EU över 15 år att 
utveckla Solvens II.

Ändringsförslag 429
Sven Giegold

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 38
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 216 – punkt 7
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Kommissionen får, i enlighet med 
artikel 301a och med förbehåll för de 
villkor som anges i artiklarna 301b och 
301c, anta delegerade akter för att 
närmare ange under vilka förhållanden 
beslut enligt punkt 1 får fattas.

7. Eiopa får utarbeta förslag till tekniska 
genomförandestandarder för att närmare 
ange under vilka förhållanden beslut enligt 
punkt 1 får fattas.

Eiopa ska överlämna dessa förslag till 
tekniska tillsynsstandarder till 
kommissionen.
Befogenheter delegeras till kommissionen 
att anta dessa tekniska tillsynsstandarder i 
enlighet med artiklarna 10−14 i 
förordning (EU) nr 1095/2010.

Or. en

Ändringsförslag 430
Peter Skinner

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 40
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 227 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Grupptillsynsmyndigheten ska i 
samband med detta samråda med övriga 
berörda tillsynsmyndigheter och Eiopa 
innan den fattar sitt beslut.”

utgår

Or. en

Motivering

Likvärdighet med tredjeländer är en fråga som bör tas upp i genomförandeåtgärderna för 
Solvens II.

Ändringsförslag 431
Peter Skinner
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Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 41
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 227 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får, i enlighet med 
artikel 301a och med förbehåll för de 
villkor som anges i artiklarna 301b och 
301c, anta delegerade akter som 
specificerar kriterierna för huruvida 
solvensordningen i ett tredjeland är 
likvärdig med den som fastställs genom 
avdelning I kapitel VI.”

utgår

Or. en

Motivering

Likvärdighet med tredjeländer är en fråga som bör tas upp i genomförandeåtgärderna för 
Solvens II.

Ändringsförslag 432
Peter Skinner

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 42
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 227 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Genom undantag från punkt 1 andra 
stycket får medlemsstaterna, när det 
gäller de företag som avses i det stycket, 
under en övergångsperiod föreskriva att 
man vid beräkningen av solvens på 
gruppnivå ska beakta det 
solvenskapitalkrav och de 
kapitalbasmedel som får medräknas för 
att efterleva det berörda tredjelandets 
krav. Övergångsperioden ska som längst 
löpa fem år från och med det datum som 
anges i artikel 309.1 första stycket. Detta 

utgår
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undantag ska endast gälla när 
kommissionen i enlighet med punkt 7 har 
beslutat att de fastställda villkoren har 
uppfyllts av tredjelandet.

Or. en

Motivering

Likvärdighet med tredjeländer är en fråga som bör tas upp i genomförandeåtgärderna för 
Solvens II.

Ändringsförslag 433
Corien Wortmann-Kool

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 42
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 227 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Genom undantag från punkt 1 andra 
stycket får medlemsstaterna, när det 
gäller de företag som avses i det stycket,
under en övergångsperiod föreskriva att 
man vid beräkningen av solvens på 
gruppnivå ska beakta det 
solvenskapitalkrav och de 
kapitalbasmedel som får medräknas för 
att efterleva det berörda tredjelandets 
krav. Övergångsperioden ska som längst 
löpa fem år från och med det datum som 
anges i artikel 309.1 första stycket. Detta 
undantag ska endast gälla när 
kommissionen i enlighet med punkt 7 har 
beslutat att de fastställda villkoren har 
uppfyllts av tredjelandet.

6. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkt 5.2 får kommissionen, i enlighet 
med artikel 301a, under en begränsad 
tidsperiod och med bistånd av Eiopa 
enligt artikel 33.2 i 
förordning (EU) nr 1094/2010, besluta att 
den tillsynsordning som ett tredjeland 
tillämpar på företag med huvudkontor i 
det tredjelandet är tillfälligt likvärdig med 
den som fastställs genom avdelning I, med 
beaktande av följande riktlinjer:

a) Tredjelandet har ingått skriftliga 
åtaganden inför Europeiska unionen om 
att anpassa och tillämpa en 
tillsynsordning som kan bedömas som 
likvärdig i enlighet med punkt 2, innan 
denna period löper ut.
b) Tredjelandet har inrättat ett 
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konvergensprogram för att uppfylla detta 
åtagande.
c) Tillräckliga resurser har avsatts för att 
uppfylla detta åtagande.
d) Det aktuella tredjelandets 
tillsynsordning är eller kommer att bli
riskbaserad och grundad på 
marknadsvärdering av tillgångar och 
skulder.
e) Överenskommelser har ingåtts för att 
utbyta konfidentiella tillsynsuppgifter i 
enlighet med artikel 264.
f) Tredjelandet bedöms uppfylla de 
grundläggande principer som antagits av 
Internationella organisationen för 
försäkringstillsynsmyndigheter (IAIS).
I alla eventuella beslut om tillfällig 
likvärdighet ska kommissionens rapporter 
beaktas i enlighet med artikel 177. Dessa 
beslut ska ses över regelbundet på basis av 
framstegsrapporter från Eiopa, vilka var 
sjätte månad ska läggas fram för och 
bedömas av kommissionen.
Eiopa ska på sin webbplats offentliggöra 
och regelbundet uppdatera en förteckning 
över alla de tredjeländer som avses i 
denna artikel.
Kommissionen får, i enlighet med 
artikel 301a, anta delegerade akter som 
närmare specificerar de riktlinjer som 
fastställs i första stycket.

Or. en

Ändringsförslag 434
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 42a (nytt)
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 227 – punkt 8a (ny)



PE472.278v01-00 104/139 AM\877719SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42a) I artikel 227 ska följande punkt 
läggas till:
”8a. När övergångsperioden tillämpats i 
tre år ska kommissionen inleda en 
översyn om de framsteg som tredjelandet 
gjort mot att uppnå likvärdighet, med 
beaktande av följande kriterier: 
a) Solvensregimen är riskbaserad.
b) Tredjelandet har ett oberoende 
tillsynssystem grundat på IAIS-principer.
c) Tredjelandet har en 
försäkringsmarknad som är öppen för 
(åter)försäkringsföretag från andra 
jurisdiktioner.
Om slutsatserna av översynen talar för 
detta får kommissionen i slutet av den 
femåriga övergångsperioden förlänga 
denna med ytterligare fem år.
Efter fem år, om ett tredjeland har gjort 
framsteg mot likvärdighet, får 
övergångsperioden förlängas med 
ytterligare fem år.

Or. en

Motivering

Med tanke på försäkringsverksamhetens långsiktiga natur, och betydelsen av att kunna 
konkurrera på en viss marknad, är fem år inte tillräckligt länge. Det krävs ett större mått av 
säkerhet, och därför bör det vara möjligt att förlänga denna med ytterligare 5 år om framsteg 
mot likvärdighet har gjorts. Det är viktigt att komma ihåg att det har tagit EU över 15 år att 
utveckla Solvens II.

Ändringsförslag 435
Sven Giegold

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 42a (nytt)
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 230 – punkt 2 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42a) I artikel 230 ska första stycket 
ersättas med följande:
”2. Solvenskapitalkravet på gruppnivå 
med utgångspunkt i sammanställda data 
(det sammanställda solvenskapitalkravet 
på gruppnivå) ska beräknas antingen 
enligt standardformeln eller i tillämpliga 
fall med en godkänd intern modell, på det 
sätt som beskrivs i artikel 100 och i 
överensstämmelse med de allmänna 
principer som anges i avdelning I 
kapitel VI avsnitt 4 underavsnitten 1 och 2 
respektive avdelning I kapitel VI avsnitt 4 
underavsnitten 1 och 3.

Or. en

Motivering

Krisen avslöjade riskerna med ett överutnyttjande av interna modeller. Genom detta 
ändringsförslag ser man till att standardformeln alltid beräknas a) för att underlätta 
jämförelser mellan försäkringsföretag och b) för att resultaten av interna modeller ska kunna 
jämföras med standardformler så att tillsynsorganens uppmärksamhet koncentreras på de 
viktigaste skillnaderna och mer information ges om fördelar och nackdelar med både interna 
och lagstadgade modeller, och för att c) ge resultaten av de interna modellerna en rättslig 
status.

Ändringsförslag 436
Burkhard Balz

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 44
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 234

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska, i enlighet med 
artikel 301a och med förbehåll för de 
villkor som anges i artiklarna 301b och 
301c, anta delegerade akter för att 
närmare specificera de försäkringstekniska 
principerna och metoderna i 

För att säkerställa en konsekvent 
harmonisering av denna artikel ska Eiopa 
utarbeta förslag till tekniska 
tillsynsstandarder för att närmare 
specificera de försäkringstekniska 
principerna och metoderna i 
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artiklarna 220–229 och tillämpningen av 
artiklarna 230–233 för att säkerställa en 
enhetlig tillämpning inom hela unionen.”

artiklarna 220–229 och tillämpningen av 
artiklarna 230–233, med beaktande av den 
ekonomiska karaktären hos vissa 
juridiska strukturer.
Eiopa ska överlämna dessa förslag till 
tekniska standarder för tillsyn till 
kommissionen senast den 1 mars 2012.
Kommissionen ska ges befogenhet att i 
enlighet med artiklarna 10–14 i 
förordning (EU) nr 1094/2010 anta de 
förslag till tekniska standarder för tillsyn 
som avses i första stycket.”

Or. en

Ändringsförslag 437
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 54 – led aa (nytt)
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 248 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Punkt 3 ska ersättas med följande:
”3. Tillsynsmyndigheter för betydande 
filialer och anknutna företag ska också 
ha rätt att delta i tillsynskollegiet. Syftet 
med deras deltagande ska dock endast 
vara att främja ett effektivt 
informationsutbyte.
Grupptillsynsmyndigheten får vid behov 
uppmana berörda centralbanker inom 
Europeiska centralbankssystemet 
(inbegripet ECB) att delta i 
tillsynskollegiets verksamhet när denna 
verksamhet är relevant för fullgörandet av 
deras respektive uppgifter. 
För att tillsynskollegiet ska fungera
effektivt kan det bli nödvändigt att några 
uppgifter utförs av ett mindre antal 
tillsynsmyndigheter inom tillsynskollegiet.
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Tillsynskollegiet ska bestå av 
grupptillsynsmyndigheten och 
tillsynsmyndigheterna i alla 
medlemsstater där något dotterföretags 
huvudkontor är beläget.
Tillsynsmyndigheter för betydande filialer 
och anknutna företag ska också ha rätt att 
delta i tillsynskollegiet. Syftet med deras 
deltagande ska dock endast vara att 
främja ett effektivt informationsutbyte.
Grupptillsynsmyndigheten får vid behov 
uppmana berörda centralbanker inom 
Europeiska centralbankssystemet 
(inbegripet ECB) att delta i 
tillsynskollegiets verksamhet när denna 
verksamhet är relevant för fullgörandet av 
deras respektive uppgifter.
För att tillsynskollegiet ska fungera 
effektivt kan det bli nödvändigt att några 
uppgifter utförs av ett mindre antal 
tillsynsmyndigheter inom 
tillsynskollegiet.”

Or. en

Motivering

ECB och relevanta nationella centralbanker i ECBS får bjudas in till tillsynskollegiernas 
verksamhet när denna verksamhet är relevant för fullgörandet av deras uppgifter, t.ex. när 
det gäller de uppgifter centralbankerna har för att bidra till den finansiella stabiliteten.

Ändringsförslag 438
Peter Skinner

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 62 – led a
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 260 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Kontrollen ska genomföras av den 
tillsynsmyndighet som skulle ha varit 
tillsynsmyndighet om kriterierna i 
artikel 247.2 vore tillämpliga på begäran 

utgår
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av moderföretaget, av något av de 
försäkrings- och återförsäkringsföretag 
som är auktoriserade inom unionen eller 
på tillsynsmyndighetens eget initiativ, 
såvida kommissionen inte tidigare hade 
beslutat att tillsynsordningen i det berörda 
tredjelandet är likvärdig. 
Grupptillsynsmyndigheten ska i samband 
med detta samråda med övriga berörda 
tillsynsmyndigheter och Eiopa innan den 
fattar sitt beslut.”

Or. en

Motivering

Likvärdighet med tredjeländer är en fråga som bör tas upp i genomförandeåtgärderna för 
Solvens II.

Ändringsförslag 439
Sven Giegold

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 62 – led a
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 260 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kontrollen ska genomföras av den 
tillsynsmyndighet som skulle ha varit 
tillsynsmyndighet om kriterierna i 
artikel 247.2 vore tillämpliga på begäran av 
moderföretaget, av något av de 
försäkrings- och återförsäkringsföretag 
som är auktoriserade inom unionen eller på 
tillsynsmyndighetens eget initiativ, såvida 
kommissionen inte tidigare hade beslutat 
att tillsynsordningen i det berörda 
tredjelandet är likvärdig.
Grupptillsynsmyndigheten ska i samband 
med detta samråda med övriga berörda 
tillsynsmyndigheter och Eiopa innan den 
fattar sitt beslut.

Kontrollen ska genomföras av den 
tillsynsmyndighet som skulle ha varit 
tillsynsmyndighet om kriterierna i 
artikel 247.2 vore tillämpliga (nedan 
kallad den tjänstgörande 
grupptillsynsmyndigheten) på begäran av 
moderföretaget, av något av de 
försäkrings- och återförsäkringsföretag 
som är auktoriserade inom unionen eller på 
tillsynsmyndighetens eget initiativ, såvida 
kommissionen inte tidigare hade beslutat 
att tillsynsordningen i det berörda 
tredjelandet är likvärdig. Den 
tjänstgörande grupptillsynsmyndigheten 
ska samarbeta med Eiopa i enlighet med
artikel 33.2 i 
förordning (EU) nr 1094/2010.
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Den tjänstgörande 
grupptillsynsmyndigheten ska i samband 
med detta, med bistånd av Eiopa, samråda 
med övriga berörda tillsynsmyndigheter 
innan den fattar sitt beslut om 
likvärdighet. Detta beslut ska fattas i 
överensstämmelse med de kriterier som 
antagits i enlighet med punkt 2. Den 
tjänstgörande grupptillsynsmyndigheten 
ska inte fatta något beslut avseende ett 
tredjeland som strider mot något beslut 
som tidigare fattats avseende detta 
tredjeland.
Om tillsynsmyndigheter inte samtycker till 
det beslut som fattats i enlighet med 
andra stycket kan de hänskjuta ärendet 
till Eiopa och begära myndighetens hjälp 
i enlighet med artikel 19.1–19.3 och 19.6 i 
förordning (EU) nr 1094/2010 inom 
tre månader efter det att den 
tjänstgörande grupptillsynsmyndigheten 
meddelat beslutet. I detta fall får Eiopa 
agera i enlighet med de befogenheter den 
tilldelats genom samma artikel.

Or. en

Ändringsförslag 440
Peter Skinner

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 62 – led b
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 260 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får, i enlighet med 
artikel 301a och med förbehåll för de 
villkor som anges i artiklarna 301b och 
301c, anta delegerade akter som 
specificerar kriterierna för att bedöma om 
tillsynsordningen av grupper i ett 
tredjeland är likvärdig med den som 
fastställs genom denna avdelning.

utgår
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Or. en

Motivering

Likvärdighet med tredjeländer är en fråga som bör tas upp i genomförandeåtgärderna för 
Solvens II.

Ändringsförslag 441
Sven Giegold

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 62 – led c 
Direktiv 2009/138/EG 
Artikel 260 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Följande punkt ska läggas till som 
punkt 4:

utgår

4. Genom undantag från artikel 261.1, 
artikel 262.1 första stycket och artikel 263 
andra stycket får medlemsstaterna under 
en övergångsperiod förlita sig på den 
grupptillsyn som utövas av 
tredjeländernas tillsynsmyndigheter. 
Övergångsperioden ska som längst löpa 
fem år från och med det datum som anges 
i artikel 309.1 första stycket. Detta 
undantag ska endast gälla när 
kommissionen i enlighet med punkt 5 har 
beslutat att de fastställda villkoren har 
uppfyllts av tredjelandet.

Or. en

Ändringsförslag 442
Peter Skinner

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 62 – led c
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 260 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Följande punkt ska läggas till som 
punkt 4:

utgår

4. Genom undantag från artikel 261.1, 
artikel 262.1 första stycket och artikel 263 
andra stycket får medlemsstaterna under 
en övergångsperiod förlita sig på den 
grupptillsyn som utövas av 
tredjeländernas tillsynsmyndigheter. 
Övergångsperioden ska som längst löpa 
fem år från och med det datum som anges 
i artikel 309.1 första stycket. Detta 
undantag ska endast gälla när 
kommissionen i enlighet med punkt 5 har 
beslutat att de fastställda villkoren har 
uppfyllts av tredjelandet.

Or. en

Motivering

Likvärdighet med tredjeländer är en fråga som bör tas upp i genomförandeåtgärderna för 
Solvens II.

Ändringsförslag 443
Sylvie Goulard, Sharon Bowles

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 62 – led c
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 260 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Genom undantag från artikel 261.1, 
artikel 262.1 första stycket och artikel 263 
andra stycket får medlemsstaterna under en 
övergångsperiod förlita sig på den 
grupptillsyn som utövas av tredjeländernas 
tillsynsmyndigheter. Övergångsperioden 
ska som längst löpa fem år från och med 
det datum som anges i artikel 309.1 första 
stycket. Detta undantag ska endast gälla när 
kommissionen i enlighet med punkt 5 har 

4. Genom undantag från artikel 261.1, 
artikel 262.1 första stycket och artikel 263 
andra stycket får medlemsstaterna under en 
övergångsperiod förlita sig på den 
grupptillsyn som utövas av tredjeländernas 
tillsynsmyndigheter för försäkrings- och 
återförsäkringsföretag vars moderföretag 
har sina huvudkontor utanför 
gemenskapen den 1 januari 2014 i andra 
situationer än de som täcks av punkt 5.



PE472.278v01-00 112/139 AM\877719SV.doc

SV

beslutat att de fastställda villkoren har 
uppfyllts av tredjelandet.

Övergångsperioden ska löpa från och med
den 1 januari 2014 till den 31 december 
2018 eller fram till det datum då, i 
enlighet med punkt 2 i denna artikel, 
tillsynsordningen i detta tredjeland 
bedöms som likvärdig med den som 
fastställs i denna avdelning, beroende på 
vilket datum som inträffar först. Detta 
undantag ska endast gälla när 
kommissionen i enlighet med punkt 7 har 
beslutat att de fastställda villkoren har 
uppfyllts av tredjelandet.

Inom tre år efter den 1 januari 2014 ska 
kommissionen för varje tredjeland som 
kommissionen fattat ett beslut om i 
enlighet med punkt 7 granska vilka 
framsteg som gjorts av tredjelandet för att 
konvergera mot en likvärdig ordning.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att beakta det arbete som rådet gjort när det gäller 
tredjeländer.

Ändringsförslag 444
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 62 – led c
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 260 – punkt 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inom tre år efter den 1 januari 2014 och 
därefter vart tredje år ska kommissionen 
för varje tredjeland som kommissionen 
fattat ett beslut om i enlighet med punkt 7 
granska vilka framsteg som gjorts av 
tredjelandet för att konvergera mot en 
likvärdig ordning. 

Or. en
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Ändringsförslag 445
Sven Giegold

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 62 – led d
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 260 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Följande punkt ska läggas till som 
punkt 5:

utgår

5. Kommissionen får, i enlighet med 
artikel 301a och med förbehåll för de 
villkor som anges i artiklarna 301b och 
301c, anta delegerade akter som i enlighet 
med punkt 4 specificerar längden på den 
övergångsperiod som får vara kortare än 
den längsta tillåtna perioden på fem år 
samt de villkor som ska uppfyllas av 
tredjelandet. Dessa villkor ska omfatta 
tillsynsmyndigheternas åtaganden, deras 
övergång till en likvärdig ordning över en 
fastställd tidsperiod, ordningens befintliga 
eller planerade innehåll samt frågor om 
samarbete, informationsutbyte och krav 
på tystnadsplikt. 

Or. en

Ändringsförslag 446
Peter Skinner

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 62 – led d
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 260 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Följande punkt ska läggas till som 
punkt 5:

utgår

5. Kommissionen får, i enlighet med 
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artikel 301a och med förbehåll för de 
villkor som anges i artiklarna 301b och 
301c, anta delegerade akter som i enlighet 
med punkt 4 specificerar längden på den 
övergångsperiod som får vara kortare än 
den längsta tillåtna perioden på fem år 
samt de villkor som ska uppfyllas av 
tredjelandet. Dessa villkor ska omfatta 
tillsynsmyndigheternas åtaganden, deras 
övergång till en likvärdig ordning över en 
fastställd tidsperiod, ordningens befintliga 
eller planerade innehåll samt frågor om 
samarbete, informationsutbyte och krav 
på tystnadsplikt. 

Or. en

Motivering

Likvärdighet med tredjeländer är en fråga som bör tas upp i genomförandeåtgärderna för 
Solvens II.

Ändringsförslag 447
Corien Wortmann-Kool

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 62 – led d
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 260 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen får, i enlighet med 
artikel 301a och med förbehåll för de 
villkor som anges i artiklarna 301b och 
301c, anta delegerade akter som i enlighet 
med punkt 4 specificerar längden på den 
övergångsperiod som får vara kortare än 
den längsta tillåtna perioden på fem år 
samt de villkor som ska uppfyllas av 
tredjelandet. Dessa villkor ska omfatta 
tillsynsmyndigheternas åtaganden, deras 
övergång till en likvärdig ordning över en 
fastställd tidsperiod, ordningens befintliga 
eller planerade innehåll samt frågor om 
samarbete, informationsutbyte och krav 

5. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkt 4.2 får kommissionen, i enlighet 
med artikel 301a, under en begränsad 
tidsperiod och med bistånd av Eiopa enligt
artikel 33.2 i 
förordning (EU) nr 1094/2010, besluta att 
den tillsynsordning som ett tredjeland 
tillämpar på företag med huvudkontor i 
det tredjelandet är tillfälligt likvärdig med 
den som fastställs i denna avdelning, med 
beaktande av följande riktlinjer:
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på tystnadsplikt.
a) Tredjelandet har ingått skriftliga 
åtaganden inför Europeiska unionen om 
att anpassa och tillämpa en 
tillsynsordning som kan bedömas som 
likvärdig i enlighet med punkt 3, innan 
denna period löper ut.
b) Tredjelandet har inrättat ett 
konvergensprogram för att uppfylla detta 
åtagande.
c) Tillräckliga resurser har avsatts för att 
uppfylla detta åtagande.
d) Det aktuella tredjelandets 
tillsynsordning är eller kommer att bli 
riskbaserad och grundad på 
marknadsvärdering av tillgångar och 
skulder.
e) Överenskommelser har ingåtts för att 
utbyta konfidentiella tillsynsuppgifter i 
enlighet med artikel 264.
f) Tredjelandet bedöms uppfylla de 
grundläggande principer som antagits av 
Internationella organisationen för 
försäkringstillsynsmyndigheter (IAIS).
I alla eventuella beslut om tillfällig 
likvärdighet ska kommissionens rapporter 
beaktas i enlighet med artikel 177. Dessa 
beslut ska ses över regelbundet på basis av 
framstegsrapporter från Eiopa, vilka var 
sjätte månad ska läggas fram för och 
bedömas av kommissionen och Eiopa.
Eiopa ska på sin webbplats offentliggöra 
och regelbundet uppdatera en förteckning 
över alla de tredjeländer som avses i 
denna artikel.
Kommissionen får, i enlighet med 
artikel 301a, anta delegerade akter som 
närmare specificerar de riktlinjer som 
fastställs i första stycket.
När kommissionen har antagit ett beslut 
enligt första stycket beträffande ett 
tredjeland ska detta beslut erkännas som 
avgörande när det gäller den kontroll som 
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avses i punkt 1.

Or. en

Ändringsförslag 448
Sven Giegold

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 62 – led e
Direktiv 2009/138/EG 
Artikel 260 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Följande punkt ska läggas till som 
punkt 6:

utgår

6. Kommissionen får i fråga om 
tredjeländers tillsynsordning som avses i 
punkt 4 besluta att de villkor som 
fastställs i punkt 4 och i den delegerade 
akten har uppfyllts av tredjelandet.
Dessa beslut ska antas efter samråd med 
Europeiska försäkrings- och 
tjänstepensionskommittén och i enlighet 
med det föreskrivande förfarande som 
avses i artikel 301.2. Besluten ska 
regelbundet ses över.

Or. en

Ändringsförslag 449
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 62 – led e
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 260 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. När övergångsperioden tillämpats i 
tre år ska kommissionen inleda en 
granskning av de framsteg som 
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tredjelandet gjort mot att uppnå 
likvärdighet, med beaktande av följande 
kriterier:
a) Solvensregimen är riskbaserad.
b) Tredjelandet har ett oberoende 
tillsynssystem grundat på IAIS-principer.
c) Tredjelandet har en 
försäkringsmarknad som är öppen för 
(åter)försäkringsföretag från andra 
jurisdiktioner.
Om slutsatserna av granskningen talar 
för detta får kommissionen i slutet av den 
femåriga övergångsperioden förlänga 
denna med ytterligare fem år.
Efter fem år, om ett tredjeland har gjort 
framsteg mot likvärdighet, får 
övergångsperioden förlängas med 
ytterligare fem år.

Or. en

Motivering

Med tanke på försäkringsverksamhetens långsiktiga natur, och betydelsen av att kunna 
konkurrera på en viss marknad, är fem år inte tillräckligt länge. Det krävs ett större mått av 
säkerhet, och därför bör det vara möjligt att förlänga denna med ytterligare 5 år om framsteg 
mot likvärdighet har gjorts. Det är viktigt att komma ihåg att det har tagit EU över 15 år att 
utveckla Solvens II.

Ändringsförslag 450
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 69a (nytt)
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 308 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(69a) I artikel 308 ska följande stycke 
läggas till:
1a. Från och med den 1 januari 2013 ska 
medlemsstaterna se till att 
tillsynsmyndigheterna har tillräckliga 
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befogenheter att behandla ansökningar 
om tillstånd att beräkna 
solvenskapitalkravet på basis av en intern 
modell och att de är ålagda att beakta 
sådana ansökningar.

Or. en

Motivering

Företag ska inte behöva straffas genom att inte få utnyttja sina interna modeller på grund av 
att tillsynsmyndigheten dröjer med att behandla deras ansökningar. Med tanke på att 
tidsramarna för att behandla en ansökan, inbegripet en möjlig inkoppling av Eiopa, skulle ta 
upp till 9 månader behöver tillsynsmyndigheterna behandla ansökningar om att få utnyttja 
interna modeller från och med den 1 januari så att processen kan vara avslutad i tid för ett 
genomförandedatum den 1 januari 2014.

Ändringsförslag 451
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 70
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 308a – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om kommissionen har antagit en 
delegerad akt i enlighet med 
artikel 308b.3, ska artikel 41.1 och 
artikel 41.3 inte gälla under en period på 
högst tre år från och med det datum som 
anges i artikel 309.1 första stycket.

3. Fram till den 1 januari 2014 ska 
medlemsstaterna föreskriva att 
försäkrings- och 
återförsäkringsverksamhet omfattas av de 
kapital- och rapporteringskrav som gäller 
i deras respektive jurisdiktion före den 
1 januari 2013.

Utan att det påverkar tillämpningen av 
föregående stycke får 
tillsynsmyndigheterna, för att kontrollera 
ett visst företags framsteg när det gäller 
genomförandet av Solvens II, från fall till 
fall kräva att försäkrings- och 
återförsäkringsföretag beräknar allt eller 
något av följande: solvenskapitalkravet, 
minimikapitalkravet, kapitalbasbeloppet 
samt att de fastställer balans- och 
resultaträkningarna i enlighet med detta 
direktiv, och tillhandahålla 
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tillsynsmyndigheterna dessa uppgifter.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 452
Thomas Mann

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 70
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 308a – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om kommissionen har antagit en 
delegerad akt i enlighet med 
artikel 308b.3, ska artikel 41.1 och 
artikel 41.3 inte gälla under en period på 
högst tre år från och med det datum som 
anges i artikel 309.1 första stycket.

3. I enlighet med artikel 308a och från 
och med den 1 juli 2013 gäller följande:

a) Försäkrings- och 
återförsäkringsföretag ska göra en 
skattning av solvenskapitalkravet, 
minimikapitalkravet, storleken på 
kapitalbasmedlen och balansräkningen i 
enlighet med detta direktiv och ställa 
denna information till 
tillsynsmyndigheternas förfogande.
b) Försäkrings- och 
återförsäkringsföretag ska i enlighet med 
artikel 35 uppfylla informationsplikten 
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avseende årlig rapportering.
Medlemsstaterna får göra undantag från 
informationsplikten för sådana 
försäkrings- och återförsäkringsföretag 
som inte till fullo uppfyller kraven på att 
upprätthålla ändamålsenliga system och 
strukturer.

Or. de

Ändringsförslag 453
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 70
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 308a – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om kommissionen har antagit en 
delegerad akt i enlighet med
artikel 308b.3, ska artikel 41.1 och 
artikel 41.3 inte gälla under en period på 
högst tre år från och med det datum som 
anges i artikel 309.1 första stycket.

3. Utan att det påverkar tillämpningen av
artikel 308b ska försäkrings- och 
återförsäkringsföretag från och med den 
1 juli 2013 uppfylla följande krav:

a) De ska beräkna solvenskapitalkravet, 
minimikapitalkravet, kapitalbasbeloppet 
och fastställa balans- och 
resultaträkningarna i enlighet med detta 
direktiv.
b) De ska tillhandahålla 
tillsynsmyndigheterna den information 
som avses i artikel 35 vad avser kraven 
som fastställs i föregående stycke. 
Referensdagen för denna information ska 
vara den första dagen på det 
räkenskapsår som inleds den 1 juli 2012 
eller senare men före den 1 juli 2013. 
Eiopa ska fastställa de mallar som ska 
lämnas.

Or. en
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Motivering

Enligt Solvens II krävs ingen resultaträkning men väl en förklaring med en analys av 
kapitalbasvariationen. För konsekvensens skull är det denna förklaring som bör krävas för 
infasningsperioden.

Ändringsförslag 454
Thomas Mann

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 70
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 308a – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Under denna övergångsperiod kan 
medlemsstaterna tillåta att försäkrings-
och återförsäkringsföretag endast 
offentliggör och i tillsynsrapporten 
inkluderar sådana uppgifter som deras 
redan befintliga system och strukturer 
kan ställa till förfogande, även om de på 
detta sätt inte till fullo skulle uppfylla de 
krav på rapportering och offentliggörande 
som fastställs i artiklarna 35, 51 och 
53-55.

Or. de

Ändringsförslag 455
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 70
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 308a – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 308b ska medlemsstaterna se till 
att tillsynsmyndigheterna har 
befogenheter att ålägga försäkrings- och 
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återförsäkringsföretag att lämna den 
information som avses i artikel 35 för det 
räkenskapsår som avslutas den 1 juli 2013 
eller senare.

Or. en

Motivering

Mot bakgrund av det successiva genomförandet av tillsynsramarna kan den rapportering som 
begärs i artikel 35 inte i sin helhet krävas så snart som 2013. Uppgiften att definiera 
mallarna för uppgifterna som ska lämnas till tillsynsmyndigheterna under denna 
övergångsperiod bör ges till Eiopa.

Ändringsförslag 456
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 70
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 308a – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om kommissionen har antagit en 
delegerad akt i enlighet med 
artikel 308b.5, ska artikel 75.1 inte gälla
under en period på högst tio år från och 
med det datum som anges i artikel 309.1 
första stycket.

5. Satserna för de riskfria räntesatserna 
för relevanta durationer som används för 
att beräkna bästa skattning vad avser 
försäkrings- och 
återförsäkringsförpliktelser som 
motsvarar inbetalda premier för befintliga 
avtal ska fortsätta att beräknas enligt 
direktiv 2002/83/EG under 10 år efter 
genomförande av direktiv 2009/138/EG 
när 
1. de försäkringstekniska avsättningarna 
enligt nationell lagstiftning senast den 
sista dagen för tillämpning av 
direktiv 2002/83/EG beräknades med den 
räntesats som avses i artikel 20.B a ii i 
direktiv 2002/83/EG, och
2. (åter)försäkringsföretaget fortsätter att 
uppfylla de villkor som krävs i stycke 1.

Or. en
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Motivering

På grund av försäkringsverksamhetens långsiktiga natur skulle även en mycket liten ändring i 
denna beräkning få enorma effekter på försäkringsföretag eftersom de redan ingått 
långsiktiga avtal med försäkringstagarna på nuvarande basis. För att minimera effekterna på 
pris och tillgång på långsiktiga försäkringsprodukter behövs en rimlig period under vilken 
försäkringsföretagen kan göra övergången. Med tanke på den långsiktiga arten i dessa 
produkter är det rimligt att tillåta en period på 10 år.

Ändringsförslag 457
Thomas Mann

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 70
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 308a – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Under denna övergångsperiod kan 
medlemsstaterna tillåta att försäkrings-
och återförsäkringsföretagsgrupper 
endast offentliggör eller i 
tillsynsrapporten inkluderar sådana 
uppgifter som deras redan befintliga 
system och strukturer kan ställa till 
förfogande, även om de på detta sätt inte 
till fullo skulle uppfylla de krav på 
rapportering och offentliggörande som 
fastställs i artiklarna 254.2 och 256.

Or. de

Ändringsförslag 458
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 70
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 308a – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Om kommissionen har antagit en 7. Kommissionen ska anta delegerade 
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delegerad akt i enlighet med
artikel 308b.7, ska artikel 94 inte gälla 
under en period på högst tio år från och 
med det datum som anges i artikel 309.1 
första stycket.

akter som specificerar de 
primärkapitalposter som omfattas av 
övergångsåtgärderna och 
övergångskraven i artikel 308b g vad 
avser klassificeringen av kapitalposter 
och som kommer att tillämpas på dessa 
specificerade primärkapitalposter och 
kräver att försäkrings- och 
återförsäkringsföretag under 
övergångsperioden åtminstone uppfyller 
de lagar och andra författningar som 
antagits enligt artikel 27 i 
direktiv 2002/83/EG, artikel 16 i 
direktiv 73/239/EEG och artikel 36 i 
direktiv 2005/68/EG vad avser dessa 
primärkapitalposter.

Or. en

Ändringsförslag 459
Alfredo Pallone

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 70
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 308a – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Om kommissionen har antagit en 
delegerad akt i enlighet med
artikel 308b.7, ska artikel 94 inte gälla 
under en period på högst tio år från och 
med det datum som anges i artikel 309.1 
första stycket.

7. Utan att det påverkar tillämpningen av
artikel 94 ska kapitalbasmedel som 
emitterats före det datum som anges i 
artikel 309.1 första stycket och som enligt 
de direktiv som förtecknas i artikel 310 får 
användas för att täcka upp till 50 procent 
av den disponibla solvensmarginalen, 
klassificeras som nivå 1-kapitalbasmedel i 
20 år från och med det datumet.

Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 94 ska kapitalbasmedel som 
emitterats före det datum som anges i 
artikel 309.1 första stycket och som enligt 
de direktiv som förtecknas i artikel 310 får 
användas för att täcka upp till 25 procent 
av den disponibla solvensmarginalen, 
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klassificeras som nivå 2-kapitalbasmedel i 
20 år från och med det datumet.

Or. it

Motivering

Införandet av nya klassificeringskriterier för efterställda skulder gör det onödigt komplicerat 
och detta skulle antagligen, istället för att garantera en stegvis övergång till Solvens II, 
orsaka turbulens på finansmarknaderna, snedvridningar av marknaden och ökade 
kapitalkostnader. Det skulle vara lämpligt med en längre period så att företagen ges 
tillräcklig tid att avveckla sin efterställda skuld som emitterats innan Solvens II trädde i kraft.

Ändringsförslag 460
Corien Wortmann-Kool

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 70
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 308a – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Om kommissionen har antagit en 
delegerad akt i enlighet med
artikel 308b.7, ska artikel 94 inte gälla 
under en period på högst tio år från och 
med det datum som anges i artikel 309.1 
första stycket.

7. Utan att det påverkar tillämpningen av
artikel 94 ska de primärkapitalposter som 
emitterades före det datum som anges i 
artikel 309.1, och som enligt de direktiv 
som anges i artikel 310 skulle kunna 
användas för att uppfylla den disponibla 
solvensmarginalen upp till åtminstone 
50 procent av solvensmarginalen, ingå i 
nivå 1-kapital upp till 20 år efter det 
datum som anges i artikel 309.1.

Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 94 ska de primärkapitalposter som 
emitterades före det datum som anges i 
artikel 309.1, och som enligt de direktiv 
som anges i artikel 310 skulle kunna 
användas för att uppfylla den disponibla 
solvensmarginalen, upp till åtminstone 
25 procent av solvensmarginalen, ingå i 
nivå 1-kapital upp till 20 år efter det 
datum som anges i artikel 309.1.

Or. en
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Motivering

Denna kommentar och förslag till omformulering gäller också artikel 308b g i 
2011/0006(COD).

Ändringsförslag 461
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 70
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 308a – punkt 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9a. De standardparametrar som ska 
användas för aktier som företaget köpt 
senast den 31 december 2013 ska, vid 
beräkningen av undergruppen aktierisk 
enligt standardformeln utan alternativet i 
artikel 304, beräknas som det vägda 
genomsnittet av 
a) de standardparametrar som ska 
användas för att beräkna undergruppen 
aktiekursrisk enligt artikel 304 och
b) de standardparametrar som ska 
användas för att beräkna undergruppen 
aktiekursrisk enligt standardformeln utan 
det alternativ som beskrivs i artikel 304.
Vikten för den parameter som beskrivs i 
led b ska öka minst linjärt i slutet av varje 
år från 0 procent under det år som inleds 
den 1 januari 2014 till 100 procent vid 
tidpunkten 10 år efter den 1 januari 2014.  
Kommissionen ska anta delegerade akter 
som närmare specificerar förfarandet och 
de kriterier som ska uppfyllas, inbegripet 
de aktier som ska bli föremål för 
övergångsåtgärden.

Or. en
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Ändringsförslag 462
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 70
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 308a – punkt 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9a. De standardparametrar som ska 
användas för aktier som företaget köpt 
senast den 31 december 2013 ska, vid 
beräkningen av undergruppen 
aktiekursrisk enligt standardformeln utan 
alternativet i artikel 304, beräknas som 
det vägda genomsnittet av
a) de standardparametrar som ska 
användas för att beräkna undergruppen 
aktiekursrisk enligt artikel 304 och
b) de standardparametrar som ska 
användas för att beräkna undergruppen 
aktiekursrisk enligt standardformeln utan 
det alternativ som beskrivs i artikel 304.
Vikten för den parameter som beskrivs i 
led b ska öka minst linjärt i slutet av varje 
år från 0 procent under det år som inleds 
den 1 januari 2014 till 100 procent vid 
tidpunkten 10 år efter den 1 januari 2014.  
Kommissionen ska anta delegerade akter 
som närmare specificerar förfarandet och 
de kriterier som ska uppfyllas, inbegripet 
de aktier som ska bli föremål för 
övergångsåtgärden.

Or. en

Motivering

Denna övergångsperiod behövs för att inte ska långsiktiga investeringar.

Ändringsförslag 463
Gunnar Hökmark, Olle Schmidt
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Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 70
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 308a – punkt 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9a. Om hemmedlemsstaterna på dagen för 
detta direktivs ikraftträdande tillämpade 
de bestämmelser som avses i artikel 4 i 
direktiv 2003/41/EG får sådana 
hemmedlemsstater tills översynen av 
2003/41/EG är slutförd fortsatta att 
tillämpa de lagar och andra författningar 
som de antagit för att uppfylla 
artiklarna 1-19, 27-30, 32-35 och 37-67 i 
direktiv 2002/83/EG och som var i kraft 
på den sista tillämpningsdagen för 
direktiv 2002/83/EG.

Or. en

Motivering

Det nuvarande alternativet i artikel 4 i direktiv 2003/41/EU ger medlemsstaterna möjlighet 
att säkerställa att samma solvensregler tillämpas på både tjänstepensionsinstitut och 
försäkringsbolag som erbjuder tjänstepension. För att behålla sådana lika spelregler tills 
översynen av tjänstepensionsdirektivet är slutförd bör en övergångsperiod för 
tjänstepensioner införas i Solvens II-direktivet.

Ändringsförslag 464
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 70
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 308a – punkt 9b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9b. Om hemmedlemsstaterna på dagen för 
detta direktivs ikraftträdande tillämpade 
de bestämmelser som avses i artikel 4 i 
direktiv 2003/41/EG får sådana 
hemmedlemsstater fram till den 
31 december 2015 fortsatta att tillämpa de 
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lagar och andra författningar som de 
antagit för att uppfylla artiklarna 1-19, 
27–30, 32–35 och 37–67 i 
direktiv 2002/83/EG och som var i kraft 
på den sista tillämpningsdagen för 
direktiv 2002/83/EG.

Or. en

Ändringsförslag 465
Sven Giegold

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 71
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 308b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Delegerade akter Övergångsperioder
I enlighet med artikel 301a och med 
förbehåll för de villkor som anges i 
artikel 301b och 301c får kommissionen 
anta delegerade akter i följande fall:

1. Försäkrings- och 
återförsäkringsföretag eller försäkrings-
och återförsäkringsgrupper med en 
balansomslutning som inte överstiger 
25 miljarder EUR, och som inte uppfyller 
solvenskapitalkravet vid det datum som 
anges i artikel 310, kan av 
medlemsstaterna tillåtas att under en 
period på högst två år undantas från detta 
krav, förutsatt att dessa företag eller 
grupper, i enlighet med artiklarna 138.2 
och 142 till tillsynsmyndigheterna lämnat 
in de åtgärder för godkännande som de 
föreslår vidta för detta ändamål.

a) Beträffande artikel 308a.1, för att 
fastställa längden på den övergångsperiod 
som får vara kortare än den längsta 
tillåtna perioden på tre år, för att ange 
eventuella faser i övergångsperioden samt 
för att specificera övergångsbestämmelser
för system och strukturer som företagen 
ska tillämpa för att tillhandahålla 
föreskriven information som ska lämnas i 
tillsynssyfte samt för att kräva att 
försäkrings- och återförsäkringsföretag 

2. Medlemsstaterna kan tillåta att 
försäkrings- och återförsäkringsföretag 
som inte till fullo uppfyller kraven på att 
inrätta lämpliga system och strukturer i 
enlighet med artiklarna 35.5 och 55.1 vid 
det datum som anges i artikel 310, under 
en period på högst två år undantas från 
dessa krav.
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åtminstone följer de lagar och andra 
författningar avseende sammanställning 
av räkenskaper och regelbunden 
inlämning av deklarationer som antagits i 
enlighet med artikel 13 i 
direktiv 2002/83/EG, artikel 11 i 
direktiv 84/641/EG och artikel 17 i 
direktiv 2005/68/EG.
b) Beträffande artikel 308a.2, för att 
fastställa längden på den övergångsperiod 
som får vara kortare än tio år, för att 
ange eventuella faser i 
övergångsperioden, för att specificera ett 
krav på att de antaganden som ligger till 
grund för solvenskapitalkravet enligt
artikel 308b.8 ska beaktas i stället för 
solvenskapitalkravet vid fastställandet av 
huruvida villkoren för att införa ett 
kapitaltillägg enligt artikel 37.1 a är 
uppfyllda samt för att specificera 
beräkningen av kapitaltillägget utifrån 
kalibreringen och konfidensintervallet 
hos det solvenskapitalkrav som tillämpas 
under en övergångsperiod snarare än 
utifrån kalibreringen och 
konfidensintervallet hos det 
solvenskapitalkrav som beräknats med 
standardformeln.

3. Under denna period får 
medlemsstaterna tillåta att försäkrings-
och återförsäkringsföretag som inte till 
fullo uppfyller kraven på offentliggörande 
av uppgifter i enlighet med artiklarna 51, 
53–55 endast offentliggör de uppgifter 
som kan tillhandahållas genom de införda 
systemen och strukturerna.

c) Beträffande artikel 308a.3, för att 
fastställa längden på den övergångsperiod 
som får vara kortare än den längsta 
tillåtna perioden på tre år, för att ange 
faserna i övergångsperioden, för att 
fastställa övergångsbestämmelser om 
förvaltningssystemet och i vilken 
utsträckning de system, funktioner och 
krav som avses i artiklarna 41–49 ska 
efterlevas av försäkrings- och 
återförsäkringsföretag under 
övergångsperioden samt för att kräva att 
försäkrings- och återförsäkringsföretag 
åtminstone följer de lagar och andra 
författningar om sunda administrativa 
förfaranden och intern kontroll som 
antagits i enlighet med artikel 10 i direktiv 
2002/83/EG, artikel 9 i direktiv 84/641/EG 
och artikel 15 i direktiv 2005/68/EG.

4. Medlemsstaterna kan tillåta att
försäkrings- och återförsäkringsgrupper 
som inte till fullo uppfyller kraven på att 
inrätta lämpliga system och strukturer i 
enlighet med artikel 254 vid det datum 
som anges i artikel 310, under en period 
på högst två år undantas från dessa krav.
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d) Beträffande artikel 308a.4, för att
fastställa längden på den övergångsperiod 
som får vara kortare än den längsta 
tillåtna perioden på tre år, för att ange 
eventuella faser i övergångsperioden, för 
att fastställa eventuella 
övergångsbestämmelser om innehållet i 
den information som ska offentliggöras av
försäkrings- och återförsäkringsföretagen 
och om tidpunkten för offentliggörandet 
samt för att kräva att försäkrings- och 
återförsäkringsföretag åtminstone ska 
vara tvungna att offentliggöra en rapport 
som innehåller en sammanfattning på 
hög nivå av den information som avses i 
artikel 51.1.

5. Under denna period får 
medlemsstaterna tillåta att försäkrings-
och återförsäkringsgrupper som inte till 
fullo uppfyller kraven på offentliggörande 
av uppgifter i enlighet med artikel 256
endast offentliggör de uppgifter som kan 
tillhandahållas genom de införda 
systemen och strukturerna.

e) Beträffande artikel 308a.5, för att 
fastställa längden på den övergångsperiod 
som får vara kortare än den längsta 
tillåtna perioden på tio år, för att ange 
eventuella faser i övergångsperioden, för 
att eventuellt specificera de tillgångar och 
skulder som ska omfattas av 
övergångsbestämmelser om värdering, för 
att fastställa övergångsbestämmelserna 
för de metoder och antaganden som ska 
användas vid värderingen av de 
specificerade tillgångarna och skulderna 
samt för att kräva att försäkrings- och 
återförsäkringsföretag åtminstone ska 
efterleva medlemsstaternas lagar och 
andra författningar om värdering av 
sådana tillgångar och skulder som var 
tillämpliga den 31 december 2012.

6. Primärkapitalposter som emitterades 
före det datum som anges i artikel 309.1, 
och som uppfyller följande kriterier, ska 
vid tillämpningen av artiklarna 94.1 och 
230 ingå i nivå 1-kapital upp till tio år 
efter det datum som anges i artikel 310:

f) Beträffande artikel 308a.6, för att 
fastställa längden på den övergångsperiod 
som får vara kortare än den längsta 
tillåtna perioden på tio år, för att ange 
faserna i övergångsperioden, för att 
fastställa övergångsbestämmelser om de 
metoder och antaganden som ska 
användas vid beräkningen av de 
försäkringstekniska avsättningarna och 
som kommer att gälla under 
övergångsperioden samt för att kräva att 
försäkrings- och återförsäkringsföretag 
åtminstone ska efterleva de lagar och 

a) Posten har prioritet efter anspråk från 
samtliga försäkringstagare, 
förmånstagare och icke-efterställda 
borgenärer.
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andra författningar som har antagits i 
enlighet med artikel 20 i 
direktiv 2002/83/EG, artikel 15 i 
direktiv 73/239/EEG och artikel 32 i 
direktiv 2005/68/EG.

g) Beträffande artikel 308a.7, för att 
fastställa längden på den övergångsperiod 
som får vara kortare än den längsta 
tillåtna perioden på tio år, för att ange 
faserna i övergångsperioden, för att 
specificera de kapitalbasmedel som ska 
omfattas av övergångsbestämmelserna, 
för att fastställa 
övergångsbestämmelserna om den 
klassificering av kapitalbasmedel som 
kommer att gälla för dessa specificerade 
kapitalbasmedel samt för att kräva att 
försäkrings- och återförsäkringsföretag 
under övergångsperioden åtminstone 
efterlever de lagar och andra 
författningar som antagits i enlighet med 
artikel 27 i direktiv 2002/83/EG, artikel 16 
i direktiv 73/239/EEG och artikel 36 i 
direktiv 2005/68/EG när det gäller dessa 
kapitalbasmedel.

b) Posten kan endast återbetalas eller 
återköpas på försäkrings- eller 
återförsäkringsföretagets begäran och får 
inte inbegripa begränsade incitament att 
återbetala eller återköpa kapitalet förrän
tio år efter emitteringsdagen för detta 
primärkapital. För återbetalning eller 
återköp av denna post krävs 
tillsynsmyndighetens 
förhandsgodkännande.

h) Beträffande artikel 308a.8, för att 
fastställa längden på den övergångsperiod 
som får vara kortare än den längsta 
tillåtna perioden på tio år, för att ange 
eventuella faser i övergångsperioden samt
för att fastställa eventuella 
övergångsbestämmelser om beräkning 
och användning av ett solvenskapitalkrav 
under en övergångsperiod. Beräkningen 
av det solvenskapitalkrav som ska 
tillämpas under en övergångsperiod kan 
inbegripa ändringar av de påfrestningar, 
scenarion, korrelationskoefficienter och 
parametrar i solvenskapitalkravets 
standardformel som i annat fall skulle 
gälla. I den delegerade akten ska det 
också föreskrivas att försäkrings- och 
återförsäkringsföretag ska uppfylla ett 
solvenskapitalkrav som tillämpas under 
en övergångsperiod och som inte 
överstiger solvenskapitalkravet eller 
understiger summan av 

c) Posten är fri från belastningar och ska 
inte förknippas med någon annan 
transaktion som, om den förknippade med 
denna post, skulle kunna leda till att 
posten inte uppfyllde kraven i artikel 94.2 
första stycket.
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minimikapitalkravet och femtio procent 
av differensen mellan 
solvenskapitalkravet och 
minimikapitalkravet.

i) Beträffande artikel 308a.9, för att 
fastställa ändringar som rör val av 
beräkningsmetod och allmänna principer 
vid beräkningen av solvens på gruppnivå 
enligt artiklarna 220–229, artiklarna 230–
233 och artikel 235 om metoderna för att 
beräkna solvens på gruppnivå. I de 
delegerade akterna får också ändringar 
fastställas av beräkningen av solvens på 
gruppnivå vid tillämpning av grupptillsyn 
enligt artikel 213.2 c, i de fall likvärdig 
tillsyn enligt artikel 262 inte föreligger. 
Dessa ändringar av beräkningen av 
kapitalbasmedel och solvenskapitalkrav 
på gruppnivå ska vara en följd av 
eventuella övergångsbestämmelser om 
klassificering av kapitalbasmedel och 
solvenskapitalkravet som gäller för 
enskilda försäkrings- och 
återförsäkringsföretag under den 
övergångsperiod som avses i 
artikel 308a.7 och artikel 308a.8. I den 
delegerade akten ska det också föreskrivas 
att försäkrings- och 
återförsäkringsföretagen ska säkerställa 
att medräkningsbara kapitalbasmedel med 
hänsyn till övergångsbestämmelserna i 
artikel 308a.7 finns tillgängliga inom 
gruppen. Dessa medräkningsbara 
kapitalbasmedel ska åtminstone motsvara 
ett solvenskapitalkrav på gruppnivå som 
ska beräknas med beräkningsmetoden för 
solvenskapitalkravet under en 
övergångsperiod enligt artikel 308a.8 eller 
utifrån solvenskapitalkravsbeloppet under 
en övergångsperiod.

d) Posten ska vara till fullo inbetald, 
odaterad och på löpande basis täcka 
förluster.

j) Beträffande artikel 254.2, för att 
fastställa ändringar vad gäller den 
information som ska rapporteras till
myndigheter med ansvar för utövandet av 
grupptillsyn och som är en följd av de 
krav på tillsynsrapportering för enskilda 
försäkrings- och återförsäkringsföretag 

e) Posten ska leda till annullering eller 
uppskjutande av betalning av ränta eller 
utdelning avseende denna post om det 
skulle råda finansiell stress.
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som gäller under den övergångsperiod 
som avses i artikel 308a.1.

k) Beträffande artikel 256.1, för att 
fastställa ändringar vad gäller innehållet i 
den information som ska offentliggöras 
och tidpunkten för offentliggörandet och 
som är en följd av de krav på 
offentliggörande för enskilda försäkrings-
och återförsäkringsföretag som gäller 
under den övergångsperiod som avses i 
artikel 308a.4.

7. Primärkapitalposter som emitterades 
före det datum som anges i artikel 309.1, 
och som uppfyller följande kriterier, ska 
vid tillämpningen av artiklarna 94.2 och 
230 ingå i nivå 2-kapital upp till tio år 
efter det datum som anges i artikel 310:

a) Posten har prioritet efter anspråk från 
samtliga försäkringstagare, 
förmånstagare och icke-efterställda 
borgenärer.
b) Posten är odaterad eller har en 
ursprunglig löptid på minst 5 år. 
Förfallodagen ska anses vara den första 
avtalsenliga möjlighet att återbetala eller 
återköpa denna post. Utbyte av denna post 
mot eller konvertering till en annan 
primärkapitalpost av minst samma 
kvalitet ska inte betraktas som 
återbetalning eller återköp. Utbyte eller 
konvertering kräver tillsynsmyndighetens 
förhandsgodkännande.
c) Posten kan endast återbetalas eller 
återköpas på försäkrings- eller 
återförsäkringsföretagets begäran och får 
inte inbegripa begränsade incitament att 
återbetala eller återköpa kapitalet förrän 
tio år efter emitteringsdagen för detta 
primärkapital. För återbetalning eller 
återköp av denna post krävs 
tillsynsmyndighetens 
förhandsgodkännande.
d) Posten är fri från belastningar och ska 
inte förknippas med någon annan 
transaktion som, om den förknippade med 
denna post, skulle kunna leda till att 
posten inte uppfyllde kraven i artikel 94.2 
första stycket.
e) Posten ska vara helt inbetald.
8. När det gäller försäkrings- eller 
återförsäkringsföretag som placerar i 
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överlåtbara värdepapper och andra 
finansiella instrument som bygger på 
ompaketerade lån som emitterades före 
den 1 januari 2011, ska kraven i 
artikel 135.2.1a gälla från och med den 
31 december 2014, men endast i 
situationer då nya underliggande 
exponeringar läggs till eller ersätts efter 
den 31 december 2014.
9. Tredjeländer som tillämpar en 
lagstiftning som erkänts som likvärdig 
med detta direktiv får tillämpa 
övergångsåtgärder som är likvärdiga med 
dem som fastställs i denna artikel.

Or. en

Ändringsförslag 466
Corien Wortmann-Kool

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 71
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 308b – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I enlighet med artikel 301a och med 
förbehåll för de villkor som anges i 
artikel 301b och 301c får kommissionen 
anta delegerade akter i följande fall:

Försäkrings- och återförsäkringsföretag 
eller försäkrings- och 
återförsäkringsgrupper med en 
balansomslutning som inte överstiger 
25 miljarder euro, och som inte uppfyller 
solvenskapitalkravet vid det datum som 
anges i artikel 310, kan av
medlemsstaterna tillåtas att under en 
period på högst ett år undantas från detta 
krav, förutsatt att dessa företag eller 
grupper, i enlighet med artiklarna 138.2 
och 142 till tillsynsmyndigheterna lämnat 
in de åtgärder för godkännande som de 
föreslår vidta för detta ändamål.

Or. en
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Ändringsförslag 467
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 71
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 308b – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Beträffande artikel 308a.7, för att 
fastställa längden på den övergångsperiod 
som får vara kortare än den längsta 
tillåtna perioden på tio år, för att ange 
faserna i övergångsperioden, för att 
specificera de kapitalbasmedel som ska 
omfattas av övergångsbestämmelserna, 
för att fastställa 
övergångsbestämmelserna om den 
klassificering av kapitalbasmedel som 
kommer att gälla för dessa specificerade 
kapitalbasmedel samt för att kräva att 
försäkrings- och återförsäkringsföretag 
under övergångsperioden åtminstone 
efterlever de lagar och andra 
författningar som antagits i enlighet med 
artikel 27 i direktiv 2002/83/EG, artikel 16 
i direktiv 73/239/EEG och artikel 36 i 
direktiv 2005/68/EG när det gäller dessa 
kapitalbasmedel.

g) Genom undantag från artikel 94 ska de 
primärkapitalposter som uppfyller 
kriterierna i den delegerade akt som 
kommissionen antagit i enlighet med 
artikel 308a.7 inräknas i nivå 1- eller 
nivå 2-kapital upp till 10 år efter den 
1 januari 2014.

Or. en

Ändringsförslag 468
Sharon Bowles, Peter Skinner

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 71
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 308b – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Beträffande artikel 308a.7, för att 
fastställa längden på den övergångsperiod 
som får vara kortare än den längsta 

g) Försäkringsskulder som emitterats före 
den dag som anges i artikel 309.1 och som 
utnyttjar en illikviditetspremium för de 
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tillåtna perioden på tio år, för att ange 
faserna i övergångsperioden, för att 
specificera de kapitalbasmedel som ska 
omfattas av övergångsbestämmelserna, 
för att fastställa 
övergångsbestämmelserna om den 
klassificering av kapitalbasmedel som 
kommer att gälla för dessa specificerade 
kapitalbasmedel samt för att kräva att 
försäkrings- och återförsäkringsföretag 
under övergångsperioden åtminstone 
efterlever de lagar och andra 
författningar som antagits i enlighet med 
artikel 27 i direktiv 2002/83/EG, artikel 16 
i direktiv 73/239/EEG och artikel 36 i 
direktiv 2005/68/EG när det gäller dessa 
kapitalbasmedel.

riskfria räntesatserna för relevanta 
durationer enligt den tillämpliga 
regleringsordningen fram till detta datum 
ska vid tillämpningen av artiklarna 77a 
och 86 tillåtas att fortsätta att utnyttja 
denna metod för beräkningen av de 
försäkringstekniska avsättningarna under 
10 år efter den dag som anges i 
artikel 310.

Or. en

Ändringsförslag 469
Alfredo Pallone

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 74
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 311 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Artiklarna 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, 305–308 och bilagorna I, II, V, VI och 
VII ska tillämpas från och med den 
1 januari 2013.”

”Artiklarna 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, 305–308 och bilagorna I, II, V, VI och 
VII ska tillämpas från och med den 
1 januari 2014.”

Medlemsstaterna ska se till att 
tillsynsmyndigheterna senast det datum 
som anges i artikel 309 har tillräckliga 
befogenheter att göra de bedömningar 
som krävs enligt artiklarna 90, 95, 104.7, 
112, 113, 211, 230 och 308.

Or. it
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Motivering

Man måste se till att det finns tillräckligt med tid mellan fastställandet av rättslig säkerhet 
avseende innehållet i delegerade akter och det fullständiga genomförande av Solvens II. På 
detta sätt ges företagen möjlighet att anpassa de nödvändiga systemen och förfarandena.
Medan det rättsliga införlivande av Solvens II kommer att äga rum inom en fastställd tid, 
kommer både tillsynsorgan och branschen att behöva ytterligare tid mellan införlivandet och 
den fullständiga tillämpningen.

Ändringsförslag 470
Corien Wortmann-Kool

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 74
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 311 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artiklarna 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, 305–308 och bilagorna I, II, V, VI och 
VII ska tillämpas från och med den 
1 januari 2013.

Artiklarna 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, 305–308 och bilagorna I, II, V, VI och 
VII ska tillämpas från och med den 
1 januari 2014.

Från och den dag som avses i artikel 309 
ska medlemsstaterna se till att 
tillsynsmyndigheter har tillräckliga 
befogenheter att utföra den bedömning 
som krävs i artiklarna 90, 95, 104.7, 112, 
113, 211, 227, 230, 231, 233.5, 260 och 
308a.

Or. en

Ändringsförslag 471
Peter Skinner

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 74
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 311 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artiklarna 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, 305–308 och bilagorna I, II, V, VI och 
VII ska tillämpas från och med den
1 januari 2013.

Artiklarna 308a och 308b ska gälla från 
och med den 1 januari 2013. 
Artiklarna 1–3, 5–9, 11, 12, 15–17.2, 19–
22, 24, 25, 33, 57, 58.1–58.7, 59–66, 69, 
70, 73, 143, 145, 147, 149–161, 168–171, 
174–177, 179–184, 186–189, 191, 193–
209, 267–300, 302, 305–308 och 
bilagorna I, II, V, VI och VII ska tillämpas 
från och med 1 januari 2014. Detta ska 
göra det möjligt för kommissionen att 
anta de genomförandeåtgärder som krävs 
före tillämpningsdagen.

Or. en

Ändringsförslag 472
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Artikel 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 2a
Översyn

Kommissionen ska senast den 
1 januari 2015 och sedan varje år för 
Europaparlamentet och rådet lägga fram 
en rapport om huruvida 
ESA-myndigheterna har lagt fram de 
förslag till tekniska tillsynsstandarder och 
de förslag till tekniska 
genomförandestandarder som avses i 
detta direktiv, oavsett om det är 
obligatoriskt eller frivilligt att lägga fram 
sådana förslag, samt eventuella förslag 
med anledning av detta.

Or. fr


