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PR_COD_1am

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Når der er tale om en ændringsretsakt, markeres 
tekstdele, der er overtaget uændret fra en eksisterende bestemmelse, som 
Parlamentet ønsker at ændre, men som Kommissionen ikke har ændret, med 
fede typer. Hvis der udelades tekst i sådanne passager, indsættes [...]. 
Kursivering uden fede typer er en oplysning til de tekniske tjenestegrene, 
som vedrører elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der foreslås rettet 
med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller manglende tekst 
i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af de berørte 
tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 
2006/49/EF og 2006/49/EF for så vidt angår kapitalkrav vedrørende 
handelsbeholdningen og gensecuritisationer og tilsyn med aflønningspolitikker
(KOM(2009)0362 – C7–0096/2009 – 2009/0099((COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2009)0362)

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 47, stk. 2, på grundlag af hvilke 
Kommissionen har forelagt forslaget (C7-0096/2009),

– der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet med titlen: 
"Følgerne af Lissabontraktatens ikrafttræden for de igangværende interinstitutionelle 
beslutningsprocedurer" (KOM(2009)0665),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, og artikel 53 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde,

– udtalelse fra Den Europæiske Centralbank den 12. november 20091,

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget og udtalelser fra Udvalget 
om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og Retsudvalget (A7–0000/2010),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

                                               
1 EUT C 291 af 1.12.2009, s. 1.
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Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Overdreven og uforsigtig risikotagning 
i banksektoren har resulteret i flere 
finansieringsinstitutters fallit og systemiske 
problemer i medlemsstaterne og globalt. 
Der er mange og komplekse årsager til 
denne risikotagning, men blandt 
tilsynsmyndigheder og 
reguleringsmyndigheder, herunder også 
G20 og Det Europæiske 
Banktilsynsudvalg, er der bred enighed om, 
at nogle finansieringsinstitutters 
uhensigtsmæssige aflønningsstrukturer har 
været en medvirkende årsag. 
Aflønningssystemer, som ansporer til at 
tage risici, der overstiger det generelle 
risikoniveau, som tolereres af et institut, 
kan underminere en fornuftig og effektiv 
risikostyring og forstærke overdreven 
risikoadfærd.

(1) Overdreven og uforsigtig risikotagning 
i banksektoren har resulteret i flere 
finansieringsinstitutters fallit og systemiske 
problemer i medlemsstaterne og globalt. 
Der er mange og komplekse årsager til 
denne risikotagning, men blandt 
tilsynsmyndigheder og 
reguleringsmyndigheder, herunder også 
G20 og Det Europæiske 
Banktilsynsudvalg, er der bred enighed om, 
at nogle finansieringsinstitutters 
uhensigtsmæssige aflønningsstrukturer har 
været en medvirkende årsag. 
Aflønningssystemer, som ansporer til at 
tage risici, der overstiger det generelle 
risikoniveau, som tolereres af et institut, 
kan underminere en fornuftig og effektiv 
risikostyring og forstærke overdreven 
risikoadfærd. De internationalt aftalte og 
godkendte principper fra Rådet for 
Finansiel Stabilitet om metoder for 
fornuftig kompensation er derfor af 
særlig betydning.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Eftersom overdreven og uforsigtig 
risikotagning kan underminere 
finansieringsinstitutters finansielle soliditet 
og destabilisere banksystemet, er det af stor 
betydning, at den nye forpligtelse 

(4) Eftersom overdreven og uforsigtig 
risikotagning kan underminere 
finansieringsinstitutters finansielle soliditet 
og destabilisere banksystemet, er det af stor 
betydning, at den nye forpligtelse 
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vedrørende aflønningspolitik og -praksis 
gennemføres konsekvent. Det er derfor 
hensigtsmæssigt at gøre rede for 
hovedprincipperne for en forsvarlig 
aflønning for at sikre, at 
aflønningsstrukturen ikke tilskynder de 
enkelte medarbejdere til overdreven 
risikotagning og er forenelig med 
instituttets risikovillighed, værdier og 
langsigtede interesser. For at 
aflønningspolitikken kan integreres i 
finansieringsinstituttets risikostyring, bør 
ledelsesorganet (bestyrelsen) i hvert 
kreditinstitut eller investeringsselskab 
indføre generelle principper, og politikken 
bør mindst en gang om året underkastes en 
uafhængig intern kontrol.

vedrørende aflønningspolitik og -praksis 
gennemføres konsekvent. Det er derfor 
hensigtsmæssigt at gøre rede for 
principperne for en forsvarlig aflønning 
for at sikre, at aflønningsstrukturen ikke 
tilskynder de enkelte medarbejdere til 
overdreven risikotagning eller moralsk 
risiko og er forenelig med instituttets 
risikovillighed, værdier og langsigtede 
interesser. For at aflønningspolitikken kan 
integreres i finansieringsinstituttets 
risikostyring, bør ledelsesorganet 
(bestyrelsen) i hvert kreditinstitut eller 
investeringsselskab indføre generelle 
principper, og politikken bør mindst en 
gang om året underkastes en uafhængig 
intern kontrol.

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Dette direktiv fastsætter centrale 
minimumsprincipper for 
aflønningspolitik. Disse principper bør 
anvendes på en måde, så de står i forhold 
til aktiviteternes art, formål, kompleksitet 
og risiko og det pågældende kreditinstituts 
eller investeringsselskabs størrelse og 
interne struktur. Dette direktiv bør ikke 
forhindre medlemsstater i at vedtage 
strammere eller supplerende krav eller i at 
vedtage strengere nationale 
foranstaltninger i forbindelse med 
finansiel støtte til bestemte banker.

Or. en

Begrundelse

Under hensyntagen til de små virksomheders begrænsninger indfører Kommissionen med sit 



PR\807519DA.doc 7/53 PE439.301v03-00

DA

forslag en undersøgelse af, om foranstaltningerne til aflønning er i overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet. Dette bør dog gennemgås for at sikre, at det ikke fører til 
uensartede konkurrencevilkår, som kan udnyttes i forbindelse med tilsynsarbitrage. Det er 
vigtigt, at lovgivningen ikke forhindrer medlemsstaterne i at være innovative i regulering af 
aflønningspolitikker, og det bør derfor præciseres, at de kan gå videre end disse 
minimumskrav.

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 4 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4b) Kommissionen bør inden december 
2012 foretage en gennemgang af 
principperne i aflønningspolitikken, 
navnlig med hensyn til princippernes 
effektivitet, gennemførelse og 
håndhævelse, idet der tages højde for den 
internationale udvikling.

Or. en

Begrundelse

Drøftelsen om hensigtsmæssige aflønningspolitikker udvikler sig hastigt, og derfor vil en kort 
revisionsperiode være passende for at sikre, at de nødvendige justeringer overvejes rettidigt.

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Med henblik på hurtig og effektiv 
håndhævelse bør de kompetente 
myndigheder også have beføjelser til at 
pålægge enten finansielle eller ikke-
finansielle foranstaltninger eller sanktioner 
for overtrædelse af bestemmelserne i 
direktiv 2006/48/EF, herunder 
bestemmelserne om en aflønningspolitik, 
som er i overensstemmelse med en 
forsvarlig og effektiv risikostyring. 
Foranstaltningerne og sanktionerne bør 

(8) Med henblik på hurtig og effektiv 
håndhævelse bør de kompetente 
myndigheder også have beføjelser til at 
pålægge enten finansielle eller ikke-
finansielle foranstaltninger eller sanktioner 
for overtrædelse af bestemmelserne i 
direktiv 2006/48/EF, herunder 
bestemmelserne om en aflønningspolitik, 
som er i overensstemmelse med en 
forsvarlig og effektiv risikostyring. 
Foranstaltningerne og sanktionerne bør 
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være effektive, stå i rimeligt forhold til 
overtrædelsernes grovhed og have 
afskrækkende virkning.

være effektive, stå i rimeligt forhold til 
overtrædelsernes grovhed og have 
afskrækkende virkning. For at sikre 
sammenhæng og ensartede 
konkurrencevilkår skal Kommissionen 
gennemgå gennemførelsen af 
bestemmelsen, hvad angår 
overensstemmelse mellem de forskellige 
foranstaltninger og sanktioner i hele EU 
og i påkommende tilfælde fremsætte 
forslag.

Or. en

Begrundelse

Anvendelsen af meget forskellige sanktioner ville kunne underminere de ensartede 
konkurrencevilkår og således føre til tilsynsarbitrage. Der bør derfor være et krav om, at 
Kommissionen skal gennemgå de foranstaltninger eller sanktioner, der er vedtaget af 
medlemsstaterne.

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) For at forbedre gennemsigtigheden 
yderligere med hensyn til kreditinstitutters 
og investeringsselskabers 
aflønningspraksisser, skal de kompetente 
myndigheder i medlemsstaterne indsamle 
oplysninger om aflønning til 
benchmarkvirksomheder i 
overensstemmelse med de kategorier af 
kvantitative oplysninger, som disse 
institutioner er forpligtet til at fremlægge i 
henhold til dette direktiv. De kompetente 
myndigheder skal forsyne Den 
Europæiske Banktilsynsmyndighed 
(EBA) med disse oplysninger, således at 
EBA kan foretage lignende 
benchmarking på EU-plan.

Or. en
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Begrundelse

For fuldt ud at forstå aflønningspolitikkernes mønstre og tendenser skal de nationale 
tilsynsmyndigheder bruge de oplysninger, de indsamler om aflønningspolitikker og 
udbetalinger, til at benchmarke institutionerne på nationalt plan og fremsende dem til Den 
Europæiske Banktilsynsmyndighed, som gør det muligt at foretage en 
benchmarkingprocedure på EU-plan.

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Med henblik på at harmonisere 
tilsynsmetoderne ved vurderingen af 
aflønningspolitik og -praksis bør Det 
Europæiske Banktilsynsudvalg sikre, at 
der findes retningslinjer for forsvarlig 
aflønningspolitik i banksektoren. Det 
Europæiske Værdipapirtilsynsudvalg bør 
medvirke ved udarbejdelsen af disse 
retningslinjer, i det omfang de også finder 
anvendelse på aflønningspolitikken for 
medarbejdere, der yder investeringsservice, 
og på investeringsaktiviteter, der udøves af 
kreditinstitutter og investeringsselskaber 
som defineret i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2004/39/EF af 21. april 
2004 om markeder for finansielle 
instrumenter[15].

(10) Med henblik på at harmonisere 
tilsynsmetoderne ved vurderingen af 
aflønningspolitik og -praksis bør EBA 
udarbejde tekniske standarder for at lette 
indsamlingen af oplysninger og den 
ensartede gennemførelse af 
aflønningsprincipperne i banksektoren. 
Kommissionen bør have beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 290 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde for at 
fastsætte disse standarder. Den
Europæiske Værdipapir- og 
Markedstilsynsmyndighed bør medvirke 
ved udarbejdelsen af disse tekniske 
standarder, i det omfang de også finder 
anvendelse på aflønningspolitikken for 
medarbejdere, der yder investeringsservice, 
og på investeringsaktiviteter, der udøves af 
kreditinstitutter og investeringsselskaber 
som defineret i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2004/39/EF af 21. april 
2004 om markeder for finansielle 
instrumenter[15].

Or. en
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Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Eftersom uhensigtsmæssige
aflønningspolitikker og 
incitamentsordninger kan bringe 
kreditinstitutternes og 
investeringsselskabernes risikoeksponering 
op på et uacceptabelt niveau, bør de 
kompetente myndigheder kunne pålægge 
de relevante enheder kvalitative og 
kvantitative foranstaltninger til afhjælpning 
af problemer vedrørende 
aflønningspolitikken, som er blevet 
afdækket som led i tilsynsprocessen under 
søjle 2. De kvalitative foranstaltninger, 
som de kompetente myndigheder råder 
over, består i, at de kan pålægge 
kreditinstitutter og investeringsselskaber et 
krav om, at de skal reducere den risiko, der 
er forbundet med deres aktiviteter, 
produkter og systemer, herunder 
aflønningsstrukturer, hvis de er uforenelige 
med effektiv risikostyring. De kvantitative
foranstaltninger kan bestå i et krav om 
supplerende egenkapital.

(11) Eftersom uhensigtsmæssige
aflønningspolitikker og 
incitamentsordninger kan bringe 
kreditinstitutternes og 
investeringsselskabernes risikoeksponering 
op på et uacceptabelt niveau, bør der
omgående træffes afhjælpende 
foranstaltninger og om nødvendigt 
korrigerende foranstaltninger. De 
kompetente myndigheder bør derfor have 
beføjelse til at kunne pålægge de relevante 
enheder kvalitative og kvantitative 
foranstaltninger til afhjælpning af 
problemer vedrørende 
aflønningspolitikken, som er blevet 
afdækket som led i tilsynsprocessen under 
søjle 2. De kvalitative foranstaltninger, 
som de kompetente myndigheder råder 
over, består i, at de kan pålægge 
kreditinstitutter og investeringsselskaber et 
krav om, at de skal reducere den risiko, der 
er forbundet med deres aktiviteter, 
produkter og systemer, herunder 
aflønningsstrukturer, hvis de er uforenelige 
med effektiv risikostyring. De kvantitative 
foranstaltninger kan bestå i et krav om 
supplerende egenkapital.

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12) For at markedet kan få tilstrækkelig 
indsigt i deres aflønningsstrukturer og de 

12) Gode forvaltningsstrukturer, 
gennemsigtighed og offentliggørelse er 
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tilhørende risici, bør kreditinstitutterne og 
investeringsselskaberne videregive 
oplysninger om deres aflønningspolitik og 
-praksis for de medarbejdere, hvis arbejde 
har væsentlig indflydelse på 
virksomhedens risikoprofil. Denne 
forpligtelse bør dog gælde med forbehold 
af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
95/46/EF af 24. oktober 1995 om 
beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger[16].

vigtige for forsvarlige 
aflønningspolitikker. For at markedet kan 
få tilstrækkelig indsigt i deres 
aflønningsstrukturer og de tilhørende risici, 
bør kreditinstitutterne og 
investeringsselskaberne videregive 
oplysninger om deres aflønningspolitik og 
-praksis for de medarbejdere, hvis arbejde 
har væsentlig indflydelse på 
virksomhedens risikoprofil. Denne 
forpligtelse bør dog gælde med forbehold 
af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
95/46/EF af 24. oktober 1995 om 
beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger[16].

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

16) For at fremme harmoniseringen af 
tilsynspraksis, når det kontrolleres, om der 
er udvist rettidig omhu i forbindelse med 
særligt komplekse gensecuritisationer, bør 
Det Europæiske Banktilsynsudvalg 
fastsætte retningslinjer, som bør 
indeholde en definition af eller kriterier 
for de typer gensecuritisationer, der i denne 
henseende bør betragtes som særligt 
komplekse. Definitionen eller kriterierne 
bør være afpasset efter udviklingen i 
markedspraksis.

16) For at fremme harmoniseringen af 
tilsynspraksis, når det kontrolleres, om der 
er udvist rettidig omhu i forbindelse med 
særligt komplekse gensecuritisationer, bør 
Kommissionen have beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 290 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde for at 
definere eller fastsætte kriterier for de 
typer gensecuritisationer, der i denne 
henseende bør betragtes som særligt 
komplekse og for at afpasse definitionen 
eller kriterierne efter udviklingen i 
markedspraksis.

Or. en
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Begrundelse

Bankers mangel på rettidig omhu førte til stor eksponering af risici, som var svært forståelige, 
og dermed spillede en central rolle i krisen. Der er derfor god grund til at kræve, at der 
udvises rettidig omhu over for tilsynsmyndigheden. Dog er det afgørende at have en klar og 
snæver definition af disse gensecuritisationer for at yde en sikker regulering og forhindre 
tilsynsmyndigheder i at blive overvældet af en for bred anvendelse af denne bestemmelse. 
Definitionen skal derfor godkendes i henhold til proceduren for delegerede retsakter.

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 26 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26a) Dette direktiv fastsætter begrænsede 
undtagelser for visse korrelerende 
handelsaktiviteter, hvor banker kan få 
tilladelse af deres tilsynsmyndighed til at 
beregne en omfattende risikovillig kapital, 
der er omfattet af strenge minimumskrav. 
I sådanne tilfælde kunne det være 
hensigtsmæssigt at fastlægge en 
minimumsgrænse for kapitalkravene. 
Eftersom Baselkomitéen for Banktilsyn 
gennemfører en konsekvensanalyse af 
kapitalkravene for 
securitisationspositioner i 
handelsbeholdningen, herunder dem, der 
hidrører fra særbehandlingen af 
korrelerende handelsaktiviteter, bør 
Kommissionen aflægge rapport til 
Europa-Parlamentet og Rådet om alle 
foranstaltninger aftalt på internationalt 
plan om metode og minimumsgrænser, og 
Kommissionen bør have beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 290 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde for at 
fastsætte en minimumsgrænse. 

Or. en

Begrundelse

Efter offentliggørelse af Kommissionens forslag accepterede Baselkomitéen ikke at medtage 
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korrelerende handelsaktiviteter i den fulde anvendelse af de nye bestemmelser. Baselkomitéen 
gennemfører en konsekvensanalyse for at fastlægge behovet for mindstekrav i forbindelse med 
korrelerende handelsaktiviteter. Indføjelsen af et sådant krav bør godkendes af Parlamentet 
og Rådet i form af en delegeret retsakt.

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 26 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26b) Foranstaltningerne i dette direktiv 
er skridt i reformprocessen som reaktion 
på finanskrisen. I overensstemmelse med 
konklusionerne på G20 kan flere
reformer fra Rådet for Finansiel Stabilitet 
og Baselkomitéen for Banktilsyn være 
nødvendige, herunder behovet for at 
opbygge konjunkturudlignende stødpuder, 
"dynamisk tilførsel", det underliggende 
fornuftsgrundlag til beregning af 
kapitalkrav i direktiv 2006/48/EF og 
supplerende foranstaltninger for 
risikobaserede krav til kreditinstitutter for 
at hjælpe med at begrænse opbygningen 
af en løftestangseffekt i banksystemet. 
Med henblik på at sikre en 
hensigtsmæssig demokratisk kontrol af 
processen skal Europa-Parlamentet og 
Rådet involveres rettidigt og effektivt.

Or. en

Begrundelse

Bestemmelserne i "kapitalkravsdirektivet 2" (direktiv 2009/111/EF) kræver, at Kommissionen 
aflægger rapport til Parlamentet om disse generelle reformspørgsmål. Det er vigtigt at sikre, 
at Kommissionen forhandler på vegne af EU i Baselkomitéen og på grundlag af et reelt 
demokratisk mandat, navnlig forud for forhandlinger af grundlæggende aspekter.
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Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 26 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26c) Artikel 152 i direktiv 2006/48/EF 
kræver, at visse kreditinstitutter 
tilvejebringer egenkapital, som mindst 
svarer til et bestemt fastsat beløb for de tre 
perioder på 12 måneder mellem den 31. 
december 2006 og den 31. december 2009. 
I lyset af den aktuelle situation i 
banksektoren og forlængelsen af 
overgangsordningerne for 
minimumskapital vedtaget af 
Baselkomitéen for Banktilsyn er det 
hensigtsmæssigt at forlænge det krav for 
en begrænset periode indtil den 31. 
december 2011.

Or. en

Begrundelse

Efter offentliggørelse af Kommissionens forslag accepterede Baselkomitéen at fortsætte med 
de nuværende Basel I-minimumsgrænser i en forlænget periode, mens yderligere reformer 
drøftes.

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 26 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26d) For ikke at afskrække 
kreditinstitutter fra at skifte til den interne 
ratingbaserede metode (IRB) eller den 
avancerede målemetode for operationel 
risiko (AMA) til beregning af 
kapitalkravene i overgangsperioden på 
grund af urimelige og uforholdsmæssige 
gennemførelsesomkostninger, får 
kreditinstitutter, som skifter til IRB eller 
AMA efter den 31. december 2009, og som 



PR\807519DA.doc 15/53 PE439.301v03-00

DA

derfor tidligere har beregnet deres 
kapitalkrav i henhold til de mindre 
sofistikerede metoder, lov til at bruge de 
mindre sofistikerede metoder som 
grundlag for beregning af 
minimumsgrænsen ved overgangen. 
Kompetente myndigheder bør nøje 
overvåge deres markeder, sikre ensartede 
konkurrencevilkår inden for alle deres 
markeder og markedssegmenter og undgå 
fordrejninger af det indre marked.

Or. en

Begrundelse

Bestemmelse efter fortsættelsen af Basel I-minimumsgrænser.

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 26 e (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26e) I overensstemmelse med punkt 34 i 
den interinstitutionelle aftale om bedre 
lovgivning1 bør medlemsstater, både i 
egen og Unionens interesse, udarbejde og 
offentliggøre deres egne oversigter, der så 
vidt muligt viser overensstemmelsen 
mellem dette direktiv og 
gennemførelsesforanstaltningerne. 
_____
1 EUT C 321 af 31.12.2003, s. 1.

Or. en

Begrundelse

Standardbestemmelser vedrørende sammenligningstabeller.
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Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1 – litra a a (nyt) 
Direktiv 2006/48/EF
Artikel 22 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(aa) Følgende stykke indsættes:
"2a. Hjemlandets kompetente 
myndigheder skal indsamle oplysninger til 
benchmarkvirksomheder i henhold til 
kriterierne for offentliggørelse fastsat i 
bilag XII, del 2, punkt 15(ea). Den 
kompetente myndighed skal indgive disse 
oplysninger til Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed (EBA)."

Or. en

Begrundelse

For fuldt ud at forstå aflønningspolitikkernes mønstre og tendenser skal de nationale 
tilsynsmyndigheder bruge de oplysninger, de indsamler om aflønningspolitikker og 
udbetalinger, til at benchmarke institutionerne på nationalt plan og fremsende dem til Den 
Europæiske Banktilsynsmyndighed, som gør det muligt at foretage en 
benchmarkingprocedure på EU-plan.

Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2 – litra b (nyt) 
Direktiv 2006/48/EF
Artikel 22 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Det Europæiske Banktilsynsudvalg 
sikrer, at der findes retningslinjer for en 
forsvarlig aflønningspolitik, som er i 
overensstemmelse med principperne i 
punkt 22 i bilag V. Det Europæiske 
Værdipapirtilsynsudvalg indgår i et tæt 
samarbejde med Det Europæiske 
Banktilsynsudvalg for at sikre, at der 
findes retningslinjer for en 

3. EBA udarbejder tekniske standarder 
for at lette gennemførelse af og sikre 
ensartethed af oplysningerne i denne 
artikels stk. 2a og aflønningsprincipperne
i punkt 22 og 22a i bilag V. Kommissionen 
vedtager disse tekniske standarder i form 
af delegerede retsakter i henhold til 
artikel 151, 151a og 151b. Den 
Europæiske Værdipapir- og 
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aflønningspolitik for de kategorier af 
medarbejdere, der yder investeringsservice 
og udfører investeringsaktiviteter som 
defineret i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004 om 
markeder for finansielle instrumenter.

Markedstilsynsmyndighed indgår i et tæt 
samarbejde med EBA for at udarbejde 
disse tekniske standarder for en 
aflønningspolitik for de kategorier af 
medarbejdere, der yder investeringsservice 
og udfører investeringsaktiviteter som 
defineret i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004 om 
markeder for finansielle instrumenter.

Or. en

Begrundelse

Alt afhængig af den erfaring, som EBA har i forbindelse med indsamling af oplysninger og 
gennemførelse af principperne i medlemsstaterne, kan EBA fastlægge tekniske standarder for 
at sikre den nødvendige sammenhæng og konsekvens. Disse tekniske standarder bør 
godkendes af Europa-Parlamentet og Rådet i form af en delegeret retsakt.

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2 – litra b (nyt) 
Direktiv 2006/48/EF
Artikel 22 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EBA skal gennemføre og offentliggøre 
benchmarking af aflønningspraksisser på 
EU-plan på grundlag af de kompetente 
myndigheders oplysninger i henhold til 
denne artikels stk.2a.

Or. en

Begrundelse

Benchmarkingkrav som ovenfor.

Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 9
Direktiv 2006/48/EF
Artikel 122b – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Stk. 1 finder anvendelse på positioner i nye 
gensecuritisationer, der er udstedt efter den 
31. december 2010. For positioner i 
eksisterende gensecuritisationer finder stk. 
1 anvendelse fra den 31. december 2014, 
når nye underliggende engagementer er 
tilføjet eller erstattet efter denne dato.

Stk. 1 finder ikke anvendelse, før en 
definition af særlig komplekse 
gensecuritisationer er blevet vedtaget i 
henhold til artikel 150, stk. 2, litra ea). I 
henhold til en sådan definition finder stk.
1 anvendelse på positioner i nye 
gensecuritisationer, der er udstedt efter den 
31. december 2010. For positioner i 
eksisterende gensecuritisationer og i 
henhold til vedtagelsen af en definition 
finder stk. 1 anvendelse fra den 31. 
december 2014, når nye underliggende 
engagementer er tilføjet eller erstattet efter 
denne dato.

Or. en

Begrundelse

Bankers mangel på rettidig omhu førte til stor eksponering af risici, som var svært forståelige 
og dermed spillede en central rolle i krisen. Der er derfor god grund til at kræve, at der 
udvises rettidig omhu over for tilsynsmyndigheden. Dog er det afgørende at have en klar og 
snæver definition af disse gensecuritisationer for at yde en sikker regulering og forhindre 
tilsynsmyndigheder i at blive overvældet af en for bred anvendelse af denne bestemmelse. 
Definitionen skal derfor godkendes i henhold til proceduren for delegerede retsakter.

Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10 a (nyt)
Direktiv 2006/48/EF
Titel VI – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Overskriften i afsnit VI affattes 
således:
"DELEGEREDE RETSAKTER OG 
GENNEMFØRELSESBEFØJELSER"

Or. en
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Begrundelse

Tilpasning til Lissabontraktatens bestemmelser om delegerede retsakter.

Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10 b (nyt)
Direktiv 2006/48/EF
Artikel 150 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10b) I artikel 150, stk. 1, affattes 
indledningen således:
"1. Uden at det berører, for så vidt angår 
egenkapital, det forslag, Kommissionen 
står for at fremsætte i henhold til artikel 
62, skal de tekniske justeringer […] på 
følgende områder vedtages i form af 
delegerede retsakter i henhold til artikel 
151, 151a og 151b:"

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til Lissabontraktatens bestemmelser om delegerede retsakter.

Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10 c (nyt)
Direktiv 2006/48/EF
Artikel 150 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10c) I artikel 150, stk. 2, første afsnit, 
affattes indledningen således:
"Kommissionen kan vedtage følgende 
[…] foranstaltninger:"

Or. en
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Begrundelse

Tilpasning til Lissabontraktatens bestemmelser om delegerede retsakter.

Ændringsforslag 23

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10 d (nyt)
Direktiv 2006/48/EF
Artikel 150 – stk. 2 – afsnit 1 – punkt f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10d) I artikel 150, stk. 2, første afsnit,
indsættes følgende punkt:
"(fa) definition af eller kriterier for de 
typer af gensecuritisationer, der bør 
betragtes som "særlig komplekse", som 
anført i dette direktivs artikel 122b."

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til Lissabontraktatens bestemmelser om delegerede retsakter.

Ændringsforslag 24

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10 e (nyt)
Direktiv 2006/48/EF
Artikel 150 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10e) Artikel 150, stk. 2, andet afsnit,
affattes således:
"Foranstaltninger […] vedtages i form af 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 151, 151a og 151b."

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til Lissabontraktatens bestemmelser om delegerede retsakter.
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Ændringsforslag 25

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10 f (nyt)
Direktiv 2006/48/EF
Artikel 151 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10f) Artikel 151, stk. 2, affattes således:
"2. Beføjelse til at vedtage delegerede 
retsakter som omtalt i artikel 150 
overdrages til Kommissionen i en 
ubegrænset periode."

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til Lissabontraktatens bestemmelser om delegerede retsakter.

Ændringsforslag 26

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10 g (nyt)
Direktiv 2006/48/EF
Artikel 151 – stk. -2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10g) I artikel 151 indsættes følgende 
stykke:
"-2a. Så snart Kommissionens vedtager 
en delegeret retsakt, skal den samtidig 
underrette Europa-Parlamentet og 
Rådet."

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til Lissabontraktatens bestemmelser om delegerede retsakter.
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Ændringsforslag 27

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10 h (nyt)
Direktiv 2006/48/EF
Artikel 151 – stk. -2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10h) I artikel 151 indsættes følgende 
stykke:
"-2b. Beføjelse til at vedtage delegerede 
retsakter overdrages til Kommissionen, 
der er underlagt bestemmelserne i artikel 
151a og 151b."

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til Lissabontraktatens bestemmelser om delegerede retsakter.

Ændringsforslag 28

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10 i (nyt)
Direktiv 2006/48/EF
Artikel 151 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10i) Artikel 151, stk. 3 udgår.

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til Lissabontraktatens bestemmelser om delegerede retsakter.

Ændringsforslag 29

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10 j (nyt)
Direktiv 2006/48/EF
Artikel 151 a (ny) (i titel VI)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10j) Følgende artikel indsættes efter 
artikel 151:

"Artikel 151a
Ophævelse af delegering

1. Delegeringen af beføjelser som omtalt i 
artikel 150 kan ophæves af Europa-
Parlamentet og Rådet.
2. Den institution, der har indledt en 
intern procedure med henblik på en 
eventuel beslutning om ophævelse af 
delegering af beføjelser, bestræber sig på 
at underrette den anden institution og 
Kommissionen med angivelse af, hvilke 
delegerede beføjelser der vil blive 
ophævet.
3. Beslutningen om ophævelse bringer 
delegeringen af de i beslutningen angivne 
beføjelser til ophør. Den træder i kraft 
med umiddelbar virkning eller på en 
senere dato, som angives i beslutningen. 
Den påvirker ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er trådt i 
kraft. Den offentliggøres i Den 
Europæiske Unions Tidende."

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til Lissabontraktatens bestemmelser om delegerede retsakter.

Ændringsforslag 30

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10 k (nyt)
Direktiv 2006/48/EF
Artikel 151 b (ny) (i titel VI)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10k) Følgende artikel indsættes efter 
artikel 151a:
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"Artikel 151b
Indsigelser mod delegerede retsakter

1. Europa-Parlamentet eller Rådet kan 
gøre indsigelse mod en delegeret retsakt 
inden for en frist på fire måneder regnet 
fra datoen for meddelelsen. På initiativ af 
Europa-Parlamentet eller Rådet kan 
denne periode forlænges med to måneder.
2. Hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet ved udløbet af denne periode har 
gjort indsigelse over for den delegerede 
retsakt, træder den i kraft på den deri 
anførte dato. Hvis Europa-Parlamentet 
eller Rådet gør indsigelse mod en 
delegeret retsakt, træder denne ikke i 
kraft."

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til Lissabontraktatens bestemmelser om delegerede retsakter.

Ændringsforslag 31

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10 l (nyt)
Direktiv 2006/48/EF
Artikel 152 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10l) I artikel 152 indsættes følgende 
stykke:
"5a. Kreditinstitutter, som beregner 
risikovægtede engagementer i henhold til 
artikel 84-89, skal inden den 31. december 
2011 tilvejebringe egenkapital, som til 
enhver tid skal være mere end eller lig 
med det beløb, som er angivet i stk. 5c 
eller stk. 5d hvis relevant."

Or. en
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Begrundelse

Efter offentliggørelse af Kommissionens forslag accepterede Baselkomitéen at fortsætte med 
de nuværende Basel I-minimumsgrænser i en forlænget periode, mens yderligere reformer 
drøftes.

Ændringsforslag 32

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10 m (nyt)
Direktiv 2006/48/EF
Artikel 152 – stk. 5 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10m) I artikel 152 indsættes følgende 
stykke:
"5b. Kreditinstitutter, som anvender den 
avancerede målemetode for operationel 
risiko, som er angivet i artikel 105, til 
beregning af deres kapitalkrav for 
operationel risiko, skal inden den 31. 
december 2011 tilvejebringe egenkapital, 
som til enhver tid skal være mere end eller 
lig med det beløb, som er angivet i stk. 5c 
eller 5d, hvis relevant."

Or. en

Begrundelse

Efter offentliggørelse af Kommissionens forslag accepterede Baselkomitéen at fortsætte med 
de nuværende Basel I-minimumsgrænser i en forlænget periode, mens yderligere reformer 
drøftes.

Ændringsforslag 33

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10 n (nyt)
Direktiv 2006/48/EF
Artikel 152 – stk. 5 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10n) I artikel 152 indsættes følgende 
stykke:
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"5c. Det i stk. 5a og stk. 5b nævnte beløb 
skal udgøre 80 % af det samlede 
minimumsbeløb af egenkapital, som 
kreditinstitutterne skal råde over i 
henhold til artikel 4 i direktiv 93/6/EØF 
og direktiv 2000/12/EF, såfremt det 
anvendes før den 1. januar 2007."

Or. en

Begrundelse

Efter offentliggørelse af Kommissionens forslag accepterede Baselkomitéen at fortsætte med 
de nuværende Basel I-minimumsgrænser i en forlænget periode, mens yderligere reformer 
drøftes.

Ændringsforslag 34

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10 o (nyt)
Direktiv 2006/48/EF
Artikel 152 – stk. 5 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10o) I artikel 152 indsættes følgende 
stykke:
"5d. For kreditinstitutter, der er angivet i 
stk. 5e, kan det i stk. 5a og 5b nævnte 
beløb, hvis det godkendes af de 
kompetente myndigheder, udgøre 80 % af 
det samlede minimumsbeløb af 
egenkapital, som kreditinstitutterne skal 
råde over i henhold til artikel 78-83, 
artikel 103 eller 104 og i direktiv 
2006/49/EF, såfremt det anvendes før den 
1. januar 2011."

Or. en

Begrundelse

Efter offentliggørelse af Kommissionens forslag accepterede Baselkomitéen at fortsætte med 
de nuværende Basel I-minimumsgrænser i en forlænget periode, mens yderligere reformer 
drøftes.
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Ændringsforslag 35

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10 p (nyt)
Direktiv 2006/48/EF
Artikel 152 – stk. 5 e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10p) I artikel 152 indsættes følgende 
stykke:
"5e. Et kreditinstitut kan udelukkende 
anvende stk. 5d, hvis det begyndte at 
bruge den interne ratingbaserede metode 
eller den avancerede målemetode for 
operationel risiko til beregning af dets 
kapitalkrav den 1. januar 2010 eller 
derefter."

Or. en

Begrundelse

Efter offentliggørelse af Kommissionens forslag accepterede Baselkomitéen at fortsætte med 
de nuværende Basel I-minimumsgrænser i en forlænget periode, mens yderligere reformer 
drøftes.

Ændringsforslag 36

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10 q (nyt)
Direktiv 2006/48/EF
Artikel 156 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10q) I artikel 156 indsættes følgende 
stykke efter stk. 3:
"Kommissionen gennemgår og 
underretter inden december 2012 om 
bestemmelserne om aflønning, herunder 
de bestemmelser, der er fastsat i bilag V 
og XII, navnlig med hensyn til deres 
effektivitet, gennemførelse, håndhævelse, 
idet der tages højde for internationale 
udviklinger. I denne gennemgang 
identificeres de eventuelle huller, der er 



PE439.301v03-00 28/53 PR\807519DA.doc

DA

opstået i forbindelse med anvendelsen af 
proportionalitetsprincippet på disse 
bestemmelser. Kommissionen forelægger 
Europa-Parlamentet og Rådet denne 
rapport, ledsaget af passende forslag."

Or. en

Begrundelse

Drøftelsen om passende aflønningspolitikker udvikler sig hastigt, og derfor vil en kort 
revisionsperiode være passende for at sikre, at de nødvendige justeringer overvejes rettidigt.

Ændringsforslag 37

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10 r (nyt)
Direktiv 2006/48/EF
Artikel 156 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10r) I artikel 156 indsættes følgende 
stykke efter stk. 3a:
"For at sikre overensstemmelse og fælles 
spilleregler gennemgår Kommissionen 
gennemførelsen af artikel 54, hvad angår 
sammenhængen mellem de forskellige 
foranstaltninger og sanktioner i hele EU, 
og fremsætter i påkommende tilfælde 
forslag."

Or. en

Begrundelse

Anvendelsen af meget forskellige sanktioner ville kunne underminere de fælles spilleregler og 
således føre til tilsynsarbitrage. Der bør derfor være et krav om, at Kommissionen skal 
gennemgå de foranstaltninger eller sanktioner, der er vedtaget af medlemsstaterne.

Ændringsforslag 38

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 3 a (nyt)
Direktiv 2006/48/EF
Kapitel VIII – del 2 – titel
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Overskriften til afsnit 2 i kapitel VIII 
erstattes med følgende:
"Delegerede retsakter og 
gennemførelsesbeføjelser"

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til Lissabontraktatens bestemmelser om delegerede retsakter.

Ændringsforslag 39

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 3 b (nyt)
Direktiv 2006/48/EF
Artikel 41 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3b) Artikel 41, stk. 2, erstattes af 
følgende:
"2. Foranstaltningerne som omtalt i stk.
1 […] vedtages i form af delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
42, 42a og 42b.".

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til Lissabontraktatens bestemmelser om delegerede retsakter.

Ændringsforslag 40

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 3 c (nyt)
Direktiv 2006/48/EF
Artikel 42 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3c) Artikel 42, stk. 2, erstattes af 
følgende:
"2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter som omtalt i artikel 41 
overdrages til Kommissionen for en 
ubegrænset periode."

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til Lissabontraktatens bestemmelser om delegerede retsakter.

Ændringsforslag 41

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 3 d (nyt)
Direktiv 2006/48/EF
Artikel 42 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3d) I artikel 42 indføjes følgende stykke:
"2a. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, underretter institutionen 
samtidig Europa-Parlamentet og Rådet."

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til Lissabontraktatens bestemmelser om delegerede retsakter.

Ændringsforslag 42

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 3 e (nyt)
Direktiv 2006/48/EF
Artikel 42 – stk. 2 b (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3e) I artikel 42 indsættes følgende stykke:
"2b. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter overdrages til Kommissionen, 
der er underlagt bestemmelserne i artikel 
42a og 42b."

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til Lissabontraktatens bestemmelser om delegerede retsakter.

Ændringsforslag 43

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 3 f (nyt)
Direktiv 2006/48/EF
Artikel 43 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3f) Følgende artikel indsættes efter 
artikel 42:

"Artikel 42a
Ophævelse af delegering

1. Delegeringen af beføjelser som omtalt i 
artikel 41 kan ophæves af Europa-
Parlamentet og Rådet.
2. Den institution, der har indledt en 
intern procedure med henblik på en 
eventuel beslutning om ophævelse af 
delegering af beføjelser, bestræber sig på 
at underrette den anden institution og 
Kommissionen med angivelse af, hvilke 
delegerede beføjelser der vil blive 
ophævet.
3. Beslutningen om ophævelse bringer 
delegeringen af de i beslutningen angivne 
beføjelser til ophør. Den træder i kraft 
med umiddelbar virkning eller på en 
senere dato, som angives i beslutningen.
Den påvirker ikke gyldigheden af 
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delegerede retsakter, der allerede er trådt i 
kraft. Den offentliggøres i Den 
Europæiske Unions Tidende."

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til Lissabontraktatens bestemmelser om delegerede retsakter.

Ændringsforslag 44

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 3 g (nyt)
Direktiv 2006/48/EF
Artikel 42 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3g) Følgende artikel indsættes efter 
artikel 42a:

"Artikel 42b
Indsigelser mod delegerede retsakter

1. Europa-Parlamentet eller Rådet kan 
gøre indsigelse mod en delegeret retsakt 
inden for en frist på fire måneder regnet 
fra datoen for meddelelsen. På initiativ af 
Europa-Parlamentet eller Rådet kan 
denne periode forlænges med to måneder.
2. Hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet ved udløbet af denne periode har 
gjort indsigelse mod den delegerede 
retsakt, træder den i kraft på den deri 
anførte dato. Hvis Europa-Parlamentet 
eller Rådet gør indsigelse mod en 
delegeret retsakt, træder denne ikke i 
kraft."

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til Lissabontraktatens bestemmelser om delegerede retsakter.
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Ændringsforslag 45

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 3 h (nyt)
Direktiv 2006/48/EF
Artikel 51 – stk. 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3h) I artikel 51 tilføjes følgende stykke:
Kommissionen forelægger Europa-
Parlamentet og Rådet en rapport om de 
foranstaltninger, der er aftalt på 
internationalt niveau vedrørende metoden 
og minimumsgrænserne for kapitalkrav, 
der hidrører fra den specifikke 
behandling for korrelerende 
handelsaktiviteter, herunder fastsættelsen 
af en minimumgrænse. I tilfælde af at der 
er international enighed vedrørende en 
sådan grænse, vedtager Kommissionen en 
delegeret retsakt i overensstemmelse med 
artikel 42, 42a og 42b."

Or. en

Begrundelse

Som følge af afgørelsen om ikke at medtage korrelerende handelsaktiviteter i 
foranstaltningerne i dette direktiv gennemfører Baselkomitéen en konsekvensanalyse for at 
fastlægge behovet for mindstekrav i forbindelse med korrelerende handelsaktiviteter.
Indføjelsen af et sådant krav bør godkendes af Parlamentet og Rådet ved hjælp af en 
delegeret retsakt.

Ændringsforslag 46

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag I – punkt 1
Direktiv 2006/48/EF
Bilag V – del 11 – punkt 22 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

22. Når kreditinstitutterne udformer og 
anvender aflønningspolitik for de 
kategorier af medarbejdere, hvis arbejde 
har væsentlig indflydelse på 

22. Når kreditinstitutterne udformer og 
anvender aflønningspolitik for de 
kategorier af medarbejdere, herunder den 
øverste ledelse, hvis arbejde har væsentlig 
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kreditinstitutternes risikoprofil, skal de 
overholde følgende principper på en måde, 
som svarer til deres størrelse, interne 
organisation og arten, omfanget og 
kompleksiteten af deres aktiviteter:

indflydelse på kreditinstitutternes 
risikoprofil, skal de overholde følgende 
principper på en måde, som svarer til deres 
størrelse, interne organisation og arten, 
omfanget og kompleksiteten af deres 
aktiviteter:

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til FSB-principperne som godkendt af G20.

Ændringsforslag 47

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag I – punkt 1
Direktiv 2006/48/EF
Bilag V – del 11 – punkt 22 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Aflønningspolitikken er i 
overensstemmelse med kreditinstituttets 
forretningsstrategi, målsætninger, værdier 
og langsigtede interesser.

b) Aflønningspolitikken er i 
overensstemmelse med kreditinstituttets 
forretningsstrategi, målsætninger, værdier 
og langsigtede interesser og omfatter 
foranstaltninger til forhindring af 
interessekonflikter.

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til FSB-principperne som godkendt af G20.

Ændringsforslag 48

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag I – punkt 1
Direktiv 2006/48/EF
Bilag V – del 11 – punkt 22 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Kreditinstituttets ledelsesorgan 
(bestyrelsen) fastlægger de generelle 
principper for aflønningspolitikken og er 

c) Kreditinstituttets ledelsesorgan 
(bestyrelsen) vedtager og gennemgår 
jævnligt de generelle principper for 
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ansvarlig for dens gennemførelse. aflønningspolitikken og er ansvarlig for 
dens gennemførelse.

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til FSB-principperne som godkendt af G20.

Ændringsforslag 49

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag I – punkt 1
Direktiv 2006/48/EF
Bilag V – del 11 – punkt 22 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Mindst en gang om året underkastes 
gennemførelsen af aflønningspolitikken en 
central og uafhængig intern kontrol for at 
fastslå, om den af ledelsesorganet 
(bestyrelsen) fastlagte aflønningspolitik og 
procedurerne i tilknytning hertil er blevet 
overholdt.

d) Mindst en gang om året underkastes 
gennemførelsen af aflønningspolitikken en 
central og uafhængig intern kontrol for at 
fastslå, om den af ledelsesorganet 
(bestyrelsen) vedtagne aflønningspolitik og 
procedurerne i tilknytning hertil er blevet 
overholdt.

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til FSB-principperne som godkendt af G20.

Ændringsforslag 50

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag I – punkt 1
Direktiv 2006/48/EF
Bilag V – del 11 – punkt 22 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(da) De medarbejdere, der udfører 
kontrolfunktioner, arbejder uafhængigt af 
de forretningsområder, de kontrollerer, 
har passende beføjelser og godtgøres i 
henhold til opnåelsen af de mål, der 
hænger sammen med deres funktioner, 
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uafhængigt af resultaterne på de 
forretningsområder, de kontrollerer.

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til FSB-principperne som godkendt af G20.

Ændringsforslag 51

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag I – punkt 1
Direktiv 2006/48/EF
Bilag V – del 11 – punkt 22 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ea) Resultatvurderingen foretages inden 
for en flerårig ramme med henblik på at 
sikre, at vurderingen sker på grundlag af 
resultaterne på længere sigt, og at den 
faktiske udbetaling af de resultatbaserede 
komponenter af aflønningen fordeles over 
en periode, hvor der tages hensyn til 
kreditinstituttets underliggende 
konjunktur og forretningsrisiciene 
forbundet hermed.

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til FSB-principperne som godkendt af G20.

Ændringsforslag 52

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag I – punkt 1
Direktiv 2006/48/EF
Bilag V – del 11 – punkt 22 – litra e b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(eb) Den samlede variable aflønning 
begrænser ikke kreditinstituttets evne til 
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styrkelse af sin kapitalbase.

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til FSB-principperne som godkendt af G20.

Ændringsforslag 53

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag I – punkt 1
Direktiv 2006/48/EF
Bilag V – del 11 – punkt 22 – litra e c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ec) Der udbetales ikke variable lønninger 
til direktører i kreditinstitutter, der på 
nuværende tidspunkt nyder godt af særlig 
regeringsintervention.

Or. en

Begrundelse

Da direktører har ansvar for den overordnede drift af deres virksomhed, og i henhold til FSB-
kravene, der fastsætter, at bonusser er et udtryk for resultater, er der ikke grundlag for, at 
disse direktører modtager bonusser, mens deres virksomhed fortsat kræver særlig statsstøtte.
En sådan foranstaltning forhindrer ligeledes den moralske risiko i forbindelse med sådanne 
aflønninger og sikrer et hovedfokus på styrkelsen af institutionen og navnlig af dens 
kapitalbase med henblik på at tilbagebetale skatteyderne og mindske behovet for 
regeringsstøtte.

Ændringsforslag 54

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag I – punkt 1
Direktiv 2006/48/EF
Bilag V – del 11 – punkt 22 – litra e d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ed) Garanteret variabel aflønning er en 
ekstraordinær foranstaltning og 
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forekommer kun i forbindelse med 
ansættelse af nye medarbejdere og er 
begrænset til det første år.

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til FSB-principperne som godkendt af G20.

Ændringsforslag 55

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag I – punkt 1
Direktiv 2006/48/EF
Bilag V – del 11 – punkt 22 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) Der er en passende balance mellem faste 
og variable aflønningskomponenter; den 
faste aflønningskomponent udgør en 
tilstrækkelig høj andel af den samlede løn 
og gør det muligt for virksomheden at føre 
en helt igennem fleksibel bonuspolitik, 
herunder eventuelt helt undlade at udbetale 
bonus.

f) Der er en passende balance mellem faste 
og variable aflønningskomponenter; den 
faste aflønningskomponent udgør en 
tilstrækkelig høj andel af den samlede løn 
og gør det muligt for virksomheden at føre 
en helt igennem fleksibel politik 
vedrørende variable 
aflønningskomponenter, herunder 
eventuelt helt undlade at udbetale variable
aflønningskomponenter og under alle 
omstændigheder kun som maksimalt 50 % 
af den samlede aflønning til den 
pågældende person.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med tilgangen i andre bestemmelser i FSB-principperne bør princippet 
om en passende ligevægt mellem de faste og variable aflønningskomponenter ledsages af en 
minimumsstandard til sikring af dets effektive gennemførelse.



PR\807519DA.doc 39/53 PE439.301v03-00

DA

Ændringsforslag 56

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag I – punkt 1
Direktiv 2006/48/EF
Bilag V – del 11 – punkt 22 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) Ved målingen af de resultater, som 
lægges til grund for bonusser eller 
bonuspuljer, tages der højde for de 
aktuelle og fremtidige risici, der knytter 
sig til de pågældende resultater, og der 
bør tages hensyn til 
kapitalomkostningerne og den nødvendige 
likviditet.

(h) Størrelsen på puljen af variable 
aflønningskomponenter og tildelingen af 
disse midler inden for kreditinstituttet 
tager højde for alle aktuelle og potentielle 
risici, og navnlig:

– den kapitalomkostning og -mængde, der 
er nødvendig til støtte for de tagne risici,
– omkostningerne og mængden af den 
likviditetsrisiko, der indgår i 
forretningsdriften, og
– overensstemmelse med tidsplanen og 
sandsynligheden for potentielle fremtidige 
indtægter indregnet i de aktuelle 
lønninger.

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til FSB-principperne som godkendt af G20.

Ændringsforslag 57

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag I – punkt 1
Direktiv 2006/48/EF
Bilag V – del 11 – punkt 22 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ha) Kreditinstituttets vigende eller 
negative finansielle resultater medfører 
generelt en betydelig indskrænkning af de 
samlede variable aflønninger, idet der 
tages højde for både den nuværende 
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godtgørelse og reduktioner i udbetalinger 
af tidligere optjente beløb, herunder 
gennem ordninger vedrørende 
strafpræmier eller skattelettelser, der 
modsvares af højere afgifter.

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til FSB-principperne som godkendt af G20.

Ændringsforslag 58

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag I – punkt 1
Direktiv 2006/48/EF
Bilag V – del 11 – punkt 22 – litra h b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(hb) En betydelig del af alle variable 
aflønningskomponenter udbetales som 
aktier eller instrumenter baseret på aktier 
i kreditinstituttet alt efter det pågældende 
kreditinstituts juridiske struktur eller for 
ikkebørsnoterede kreditinstitutter 
eventuelt som andre ikkekontante 
instrumenter. Denne del udgør mindst 
50 %. Disse aktier, instrumenter baseret 
på aktier og ikkekontante instrumenter er 
underlagt en passende fastholdelsespolitik 
med henblik på at tilpasse incitamenterne 
til kreditinstituttets interesser på længere 
sigt. Fastholdelsesperioden er mindst tre 
år.

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til FSB-princippet om aflønning i form af aktier. En sådan tilgang tilpasser
incitamenterne og styrker virksomhedens kapitalposition. FSB-principperne kræver en 
passende fastholdelsesperiode for at sikre, at foranstaltningen fungerer effektivt. I 
overensstemmelse med den strategi, der er anlagt andetsteds, er det passende at sikre, at der 
fastsættes en nedre grænse for denne fastholdelsesperiode. I henhold til Kommissionens 
henstilling (2009)3177 og FSB-bestemmelserne om bonusudskydning er det passende at 
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fastsætte denne minimumperiode på tre år.

Ændringsforslag 59

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag I – punkt 1
Direktiv 2006/48/EF
Bilag V – del 11 – punkt 22 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) I tilfælde, hvor der tildeles en stor 
bonus, udskydes hovedparten af bonussen 
i en passende periode, og udbetalingen 
afhænger af virksomhedens fremtidige 
resultater.

i) En betydelig del af den variable 
aflønningskomponent udskydes med en 
passende periode. Størrelsen på den 
udskudte del og længden af 
udskydningsperioden fastsættes i henhold 
til konjunkturen, forretningens art, 
risiciene forbundet hermed og de 
pågældende medarbejderes aktiviteter. 
Aflønning til udbetaling under 
udskydningsordninger forfalder ikke 
hurtigere end pro rata. Mindst 40 % af 
den variable aflønningskomponent 
udskydes. Når der er tale om en særligt 
stor variabel aflønningskomponent, 
udskydes mindst 60 % af beløbet, og 
udskydningsperioden er mindst tre år.

Or. en

Begrundelse

FSB-tilpasning i forbindelse med bonusudskydning. Ændringsforslagets ordlyd har til formål 
at tydeliggøre, at prioriteten skal være, at udskydningsbeløbet og -perioden fastsættes i 
henhold til konjunkturen og personens aktiviteter, deres forretningsenhed og virksomheden, 
og derfor, at en udskydningsperiode på tre år udelukkende er et mindstekrav, og at det kan 
være passende med en længere periode.

Ændringsforslag 60

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag I – punkt 1
Direktiv 2006/48/EF
Bilag V – del 11 – punkt 22 – litra  i a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ia) Den variable aflønning, herunder den 
andel, der udskydes, udbetales eller 
forfalder kun, hvis dette er bæredygtigt i 
lyset af den økonomiske situation for 
kreditinstituttet som helhed og er 
begrundet i kreditinstituttets, 
forretningsenhedernes og medarbejdernes 
resultater.

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til FSB-principperne som godkendt af G20.

Ændringsforslag 61

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag I – punkt 1
Direktiv 2006/48/EF
Bilag V – del 11 – punkt 22 – litra  i b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ib) Medarbejderne er forpligtede til at 
iværksætte, ikke at anvende, personlige 
hedgestrategier eller aflønnings- og 
ansvarsrelateret forsikring til at 
undergrave de risikodæmpende 
virkninger, der er indskrevet i deres 
aflønningsaftaler.

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til FSB-principperne som godkendt af G20.

Ændringsforslag 62

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag I – punkt 1
Direktiv 2006/48/EF
Bilag V – del 11 – punkt 22 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22a) Kreditinstitutter, der er betydelige i 
kraft af deres størrelse, deres interne 
organisation og deres aktiviteters art, 
formål og kompleksitet, opretter en 
aflønningskomité. Aflønningskomitéen 
sammensættes på en sådan måde, at den 
giver mulighed for at foretage en 
kompetent og uafhængig vurdering af 
aflønningspolitikker og -praksis og af 
incitamenterne vedrørende risiko-, 
kapital- og likviditetsforvaltning.
Aflønningskomitéen har ansvaret for 
forberedelse af beslutninger vedrørende 
aflønning, herunder beslutninger med 
konsekvenser for risikoen og 
risikoforvaltningen inden for det 
pågældende kreditinstitut, og som træffes 
af ledelsen som tilsynsførende.
Formanden og størstedelen af 
medlemmerne i aflønningskomitéen er 
medlemmer af ledelsen, som ikke udøver 
nogen ledelsesfunktion i det pågældende 
kreditinstitut. Når sådanne beslutninger 
forberedes, tager aflønningskomitéen 
højde for aktionærernes, investorernes og 
andre interessenters langsigtede interesser 
i kreditinstituttet.

Or. en

Begrundelse

For at sikre, at aflønningspolitikken fastsættes i henhold til virksomhedens, aktionærernes, 
investorernes og interessenternes langsigtede interesser, bør komitéen bestå af mindst en 
størstedel af medlemmerne og en formand fra de menige bestyrelsesmedlemmer.

Ændringsforslag 63

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag I – punkt 3 a (nyt)
Direktiv 2006/48/EF
Bilag XII – titel
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Overskriften til bilag XII erstattes 
med følgende:
TEKNISKE KRITERIER FOR
GENNEMSIGTIGHED OG
OPLYSNINGSPLIGT

Or. en

Begrundelse

Formålet er at afspejle de nye krav til gennemsigtighed som indført med henblik på at tilpasse 
direktivet til FSB-principperne.

Ændringsforslag 64

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag I – punkt 4 – litra c
Direktiv 2006/48/EF
Bilag XII – del 2 – punkt 15 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15. Kreditinstitutterne offentliggør
følgende oplysninger om deres 
aflønningspolitik og -praksis for de 
kategorier af medarbejdere, hvis arbejde 
har væsentlig indflydelse på 
virksomhedens risikoprofil:

15. Kreditinstitutterne offentliggør 
følgende oplysninger, herunder jævnlige 
opdateringer mindst en gang årligt, til 
offentligheden om deres aflønningspolitik 
og -praksis for de kategorier af 
medarbejdere, hvis arbejde har væsentlig 
indflydelse på virksomhedens risikoprofil:

Kreditinstitutter skal overholde disse krav 
på passende vis i forhold til deres 
størrelse, deres interne organisation og 
deres aktiviteters art, formål og 
kompleksitet.

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til FSB-principperne som godkendt af G20.
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Ændringsforslag 65

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag I – punkt 4 – litra c
Direktiv 2006/48/EF
Bilag XII – del 2 – punkt 15 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) oplysninger om, hvilke kriterier der 
lægges til grund for resultatmålinger og 
risikojusteringer

c) de vigtigste hensigtskendetegn for 
aflønningssystemet, herunder oplysninger 
om, hvilke kriterier der lægges til grund for 
resultatmålinger og risikojusteringer,
udskydningspolitik og kriterier for 
bindingsperiode

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til FSB-principperne som godkendt af G20.

Ændringsforslag 66

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag I – punkt 4 – litra c
Direktiv 2006/48/EF
Bilag XII – del 2 – punkt 15 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) de vigtigste parametre og begrundelser 
for bonusordninger og andre ikke-
pekuniære fordele.

e) de vigtigste parametre og begrundelser 
for ordninger med variable aflønninger og 
andre ikke-pekuniære fordele.

Or. en

Ændringsforslag 67

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag I – punkt 4 – litra c
Direktiv 2006/48/EF
Bilag XII – del 2 – punkt 15 – litra e a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ea) samlet kvantitativ information om 
aflønning opdelt på forretningsområde, 
øverste ledelse og medarbejdere, hvis 
aktiviteter har materiel indflydelse på 
kreditinstituttets risikoprofil, med 
angivelse af følgende:
(i) aflønningsbeløb for regnskabsåret 
opdelt på fast og variabel aflønning og 
antallet af modtagere,
(ii) beløb og form af variabel aflønning 
opdelt på kontante instrumenter, aktier og 
instrumenter baseret på aktier samt andet,
(iii) beløb af udestående udskudt 
aflønning opdelt på tildelte og utildelte 
andele,
(iv) beløbene af udskudt aflønning tildelt i 
løbet af regnskabsåret, udbetalt og 
reduceret gennem resultattilpasninger,
(v) nye ansættelser og 
fratrædelsesgodtgørelser i løbet af 
regnskabsåret og antallet af modtagere af 
sådanne aflønninger og
(vi) beløbene af fratrædelsesgodtgørelser 
tildelt i løbet af regnskabsåret, antallet af 
modtagere og højeste godtgørelse til en 
enkeltperson.
Ved kreditinstitutters direktører stilles den 
kvantitative information som omtalt i dette 
stykke også til rådighed for offentligheden 
vedrørende den enkelte direktør.

Or. en

Begrundelse

Alignment to the FSB principles as endorsed by the G20. As transparency is a key tool in 
allowing stakeholders to hold a firm to account and thus prevent unacceptable practices that 
can contribute to risk the required quantitative aggregate information should also be broken 
down by business area of the firm to enable remuneration practices to be linked to different 
activities. The directors of a firm are ultimately responsible for the management decisions 
taken and therefore, in line with Commission Recommendation 2004/913/EC, the required 
remuneration information should be published on an individual basis.
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Ændringsforslag 68

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag II – punkt 1 – litra a a (nyt)
Direktiv 2006/48/EF
Bilag I – punkt 14 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(aa) Følgende stykke indsættes:
"14a. Uanset stk. 14 kan et institut 
fastsætte det specifikke krav til 
kreditrisiko for porteføljen af 
korrelerende handelsaktiviteter som 
følger: Instituttet laver en opgørelse over 
(i) de samlede specifikke krav til 
kreditrisiko, der ville finde anvendelse på 
de lange nettopositioner i porteføljen af 
korrelerende handelsaktiviteter, og (ii) de 
samlede krav til kreditrisiko, der 
udelukkende ville finde anvendelse på de 
korte nettopositioner i porteføljen af 
korrelerende handelsaktiviteter. Det 
største beløb af disse to er det specifikke 
krav til kreditrisikoen i porteføljen af 
korrelerende handelsaktiviteter.
I henhold til dette direktiv består 
porteføljen af korrelerende 
handelsaktiviteter af 
securitisationspositioner og "nth-to-
default"-kreditderivater, der opfylder 
følgende krav:
(a) Positionerne er hverken 
gensecuritisationspositioner, optioner på 
en securitisationstranche eller andre 
securitisationsderivater, der ikke giver pro 
rata-andel i overskuddet af en 
securitisationstranche (dog ikke inter alia 
syntetisk udnyttede "super-senior"-
trancher). 
(b) Alle referenceinstrumenter er 
enkeltnavnsinstrumenter, herunder 
enkeltnavnskreditderivater, for hvilke der 
findes et likvidt marked for både køb og 
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salg. Dette omfatter ligeledes almindeligt 
forhandlede indekser på grundlag af disse 
referenceenheder. Man taler om markedet 
for både køb og salg, når der afgives 
uafhængige tilbud i god tro om at købe og 
sælge, således at der inden for en dag kan 
fastsættes en pris, der i rimelig grad tager 
udgangspunkt i den seneste salgspris eller 
aktuelle konkurrencedygtige noteringer 
for køb og salg baseret på god tro, og der 
kan ske afvikling til en sådan pris i løbet 
af relativt kort tid i overensstemmelse med 
normal handelskutyme."

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til Baselkomitéens beslutning om udelukkelse af korrelerende handelsaktiviteter.

Ændringsforslag 69

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag II – punkt 1 – litra a b (nyt)
Direktiv 2006/48/EF
Bilag I – punkt 14 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ab) Følgende stykke indsættes:
"14b. De positioner, der henviser til et af 
følgende, kan ikke indgå i porteføljen af 
korrelerende handelsaktiviteter:
(a) en underliggende position, der kan 
tildeles risikoklasserne i artikel 79, stk. 1, 
litra i og h, i direktiv 2006/48/EF uden for 
kreditinstituttets handelsbeholdning, eller
(b) et krav om en enhed med et særligt 
formål.
Et institut kan integrere positioner, der 
hverken er securitisationspositioner eller 
"nth-to-default"-kreditderivater, i 
porteføljen af korrelerende 
handelsaktiviteter, men som afdækker 
andre positioner i denne portefølje, 
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forudsat at der eksisterer et likvidt marked 
for både køb og salg som omtalt i stk. 14a, 
litra b, for instrumentet eller dets 
underliggende."

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til Baselkomitéens beslutning om udelukkelse af korrelerende handelsaktiviteter.

Ændringsforslag 70

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag II – punkt 3 – litra d
Direktiv 2006/48/EF
Bilag V – punkt 5 k a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5ka. Kompetente myndigheder 
anerkender anvendelsen af en intern 
tilgang vedrørende beregning af et 
yderligere kapitalkrav i stedet for et 
kapitalkrav vedrørende porteføljen af 
korrelerende handelsaktiviteter i 
overensstemmelse med bilag I, stk. 14a, 
forudsat at alle betingelser i dette stykke 
er opfyldt. En sådan intern tilgang tager 
på passende vis højde for alle prisrisici ud 
fra 99,9 % konfidensintervallet over en 
kapitalhorisont på et år baseret på et 
forudsat konstant risikoniveau og i givet 
fald tilpasset, således at den kommer til at 
afspejle konsekvenserne af likviditet, 
koncentrationer, risikoafdækning og 
optionalitet. Instituttet kan integrere 
positioner af enhver art i denne tilgang, 
hvis de forvaltes sammen med positioner i 
porteføljen af korrelerende 
handelsaktiviteter, og kan derefter 
udelukke disse positioner fra tilgangen 
som krævet i henhold til stk. 5a i dette 
bilag.
Der tages navnlig passende højde for 
følgende risici:
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(i) den kumulative risiko på grund af flere 
misligholdelser, herunder bestilling af 
misligholdelser, i trancheprodukter,
(ii) kredit-spread-risiko, herunder 
gamma- og cross-gamma-effekten,
(iii) udsving i forudsatte korrelationer, 
herunder cross-effekten mellem spreads 
og korrelationer,
(iv) basisrisiko, herunder både:
– basis mellem spread for et indeks og 
spreads for dets udgørende enkeltnavne 
og
– basis mellem den forudsatte korrelation 
for et indeks og korrelationen for de 
pågældende porteføljer.

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til Baselkomitéens beslutning om udelukkelse af korrelerende handelsaktiviteter. 
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BEGRUNDELSE

Resumé

Tredje revision af kapitalgrundlagsdirektivet blev vedtaget den 13. juli 2009 af 
Kommissionen. Forslagets hovedelementer er følgende:

 indførelsen af eksplicitte regler og passende tilsynsforanstaltninger og sanktioner i 
forbindelse med aflønningspolitikker, navnlig bonusser, for at forhindre politikker, 
der tilskynder til uacceptabel risikotagning,

 styrkede kapitalkrav for dele i handelsbeholdningen1,
 opgraderede kapitalkrav for securitisationer2.

Finanskrisen og behovet for stor støtte til skatteydere har vist, at der er store svagheder i den 
globale bankpraksis.

Manglen på tilstrækkelig kapital i banksystemet udgjorde en væsentlig del af krisen.
Bankernes risikomodeller foreslog i større grad, at der blev krævet mindre kapital for en stor 
del af deres handelsvirksomhed.

I takt med krisens udvikling viste det sig hurtigt, at der var en mangel på kapital, og der 
opstod et behov for omfattende direkte og indirekte regeringsstøtte. Der blev givet omkring 
3,9 billioner EUR i direkte statsstøtte i EU.

Skatteyderne accepterer ikke længere, at bankerne ser overskud som deres eget, men tab som 
et fælles anliggende, navnlig efter et år med øget overskud og bonusser genereret via særligt 
stor regeringsstøtte. 

Aflønningspolitikker i banksektoren, navnlig store bonusser, har kortsigtet overskud som 
formål snarere end langsigtet stabilitet. Da individuelle erhvervsdrivendes og direktørers 
incitamenter er væsentlige for en virksomheds beslutninger, forværrede disse politikker 
risiciene for virksomhederne og finanssystemet som helhed.

G20 og EU har indledt et omfattende reformprogram med henblik på at forhindre fremtidige 
kriser, fjerne incitamenter til overdreven risikovillighed og sikre, at skatteyderne ikke bliver 
holdt ansvarlige for fremtidige redningsaktioner. Ordføreren støtter dette forslag, som 
Kommissionen har fremsat som del af denne reformproces, idet der foreslås foranstaltninger 
til styrkelse af bestemmelserne om aflønning og sikring af den parlamentariske kontrol under 
Baselprocessen.

Aflønning

Efter finanskrisen har Kommissionen behandlet emnet variabel aflønning nøje. De Larosière-
                                               
1 Bankers og investeringsfirmaers aktiver på kort sigt med henblik på salg.
2 Securitisationer, der omfatter underliggende securitisationspositioner.
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rapporten anbefaler, at bonusser bør gives som følge af resultater, ikke bør udgøre en 
garanteret del og bør fordeles over en årrække. Disse principper blev taget op i 
Kommissionens henstilling om aflønningspolitikker i sektoren for finansielle tjenesteydelser 
af 30. april 2009, som udgør grundlaget for teksten om aflønning i dette forslag. Forslaget 
indebærer sanktioner i forbindelse med finansielle og ikkefinansielle foranstaltninger og 
forhøjede sanktioner i forbindelse med kapitalkrav. Kommissionens tekst indebærer ligeledes 
krav om øget gennemsigtighed og oplysningspligt.

I september 2009 offentliggjorde Rådet for Finansiel Stabilitet (FSB) sine principper om 
forsvarlig aflønningspraksis ("Principles for Sound Compensation Practices") som godkendt 
af G20-ledere i Pittsburgh. Principperne har til formål at sætte en stopper for de 
aflønningsstrukturer, der ansporer til umådeholden risikotagning eller svækker finansielle 
institutioner. Principperne fastsætter elementerne for forsvarlig aflønningspraksis på fem 
områder:

o forvaltning
o godtgørelse og kapital

o betalingsstruktur og risikotilpasning
o oplysning

o tilsyn.

Nye principper om forsvarlige aflønningspolitikker

Ændringsforslagene som anført af ordføreren har til formål at integrere og styrke FSB-
principperne i dette forslag med henblik på at skabe et stabilt og retfærdigt aflønningssystem.
Medlemsstaterne kan gå længere end kravene i dette forslag, men det er vigtigt at forhindre 
risikoen for tilsynsarbitrage ved at fastsætte stærke minimumsstandarder. På grundlag af dette 
foreslår ordføreren følgende krav:

 Der gives bonusser på grundlag af langsigtede resultater og ikke som en garanteret del 
uden "personlige aftaler" til belønning af fiasko.

 Prioriteten er at fastholde en virksomheds stabilitet, og derfor må virksomheders 
bonusudbetalinger ikke begrænse deres evne til at styrke deres kapitalbase.

 FSB-principperne omfatter særlige foranstaltninger ved banker, der modtager særlig 
regeringsstøtte. For at forhindre moralsk risiko bør det kræves af virksomheder, at de 
tilbagebetaler skatteyderne, styrker deres kapitalbase og først på dette tidspunkt udbetaler 
bonusser til deres direktører.

 Der skal være en passende balance mellem bonus og løn. En persons bonus må navnlig 
ikke udgøre mere end 50 % af den samlede årsløn.

 Mindst 50 % af en bonus udbetales i aktier. I henhold til Kommissionens henstilling 
(2009)3177 beholdes aktierne i mindst tre år.



PR\807519DA.doc 53/53 PE439.301v03-00

DA

 En væsentlig del af alle bonusser udskydes med en periode i henhold til konjunkturen for 
de forhandlede produkter, og den udskudte del tilbagebetales i tilfælde af manglende 
resultater.

 I hvert tilfælde udskydes mindst 40 % af en bonus (60 % i tilfælde af meget store 
bonusser). Udskydningsperioden er mindst tre år.


