
PR\874812DA.doc PE466.970v02-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Økonomi- og Valutaudvalget

2011/0006(COD)

27.7.2011

***I
UDKAST TIL BETÆNKNING
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 
2003/71/EF og direktiv 2009/138/EF for så vidt angår de beføjelser, der er 
tillagt Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed
(KOM(2011)0008 – C7-0027/2011 – 2011/0006(COD))

Økonomi- og Valutaudvalget

Ordfører: Burkhard Balz



PE466.970v02-00 2/192 PR\874812DA.doc

DA

PR_COD_1amCom

Tegnforklaring
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*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 
2003/71/EF og direktiv 2009/138/EF for så vidt angår de beføjelser, der er tillagt Den 
Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger 
og Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed
(KOM(2011)0008 – C7-0027/2011 – 2011/0006(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2011)0008),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, artikel 50, artikel 53, artikel 62 og artikel 114 i traktaten 
om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har 
forelagt forslaget (C7-0027/2011),

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

– der henviser til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank…,

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

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget og udtalelse fra Retsudvalget 
(A7-0000/2011),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

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 samt til 
de nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv om ændring af direktiv 

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv om ændring af direktiv 
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2003/71/EF og direktiv 2009/138/EF for så 
vidt angår de beføjelser, der er tillagt Den 
Europæiske Tilsynsmyndighed for 
Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den 
Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed

2002/92/EF, direktiv 2003/41/EF, direktiv 
2003/71/EF og direktiv 2009/138/EF samt 
forordning (EF) nr. 1060/2009 for så vidt 
angår de beføjelser, der er tillagt Den 
Europæiske Tilsynsmyndighed for 
Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den 
Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv 
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Den 23. september 2009 vedtog
Kommissionen forslag til tre forordninger 
om oprettelse af Det Europæiske 
Finanstilsynssystem, herunder oprettelse 
af tre europæiske tilsynsmyndigheder 
(ESA'er).

(1) Den 24. november 2010 vedtog 
Parlamentet og Rådet tre forordninger om 
oprettelse af Den Europæiske
Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger 
(EIOPA), Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed(EBA) og Den 
Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed 
(ESMA) (tilsammen kaldet de europæiske 
tilsynsmyndigheder (ESA'er)), som er en 
del af Det Europæiske 
Finanstilsynssystem.

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv 
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(Vedrører ikke den danske tekst)
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virkefelt. Disse ændringer vedrører 
definitionen af nogle af ESA'ernes 
beføjelser, integrationen af visse beføjelser 
i eksisterende processer under relevant EU-
lovgivning og ændringer, der skal sikre, at 
ESA'erne kan fungere gnidningsløst og 
effektivt inden for rammerne af ESFS.

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(3) Oprettelsen af de tre ESA'er bør følges 
op med udarbejdelse af et fælles regelsæt, 
der sikrer konsekvent harmonisering og 
ensartet anvendelse og således bidrager til 
et mere effektivt indre marked. I henhold 
til forordningerne om oprettelse af ESFS 
kan ESA'erne udarbejde udkast til tekniske 
standarder på de områder, der specifikt er 
fastlagt i den relevante lovgivning, og som 
skal forelægges Kommissionen til 
vedtagelse i overensstemmelse med artikel 
290 og 291 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde (TEUF) ved 
delegerede retsakter eller 
gennemførelsesretsakter. Mens Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv
2010/78/EU af 24. november 2010 om de 
beføjelser, der er tillagt Den Europæiske 
Tilsynsmyndighed (Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed), Den Europæiske 
Tilsynsmyndighed (Den Europæiske 
Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger) og 
Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den 
Europæiske Værdipapir- og 
Markedstilsynsmyndighed)* har fastlagt
et første sæt af sådanne områder, bør
nærværende direktiv fastlægge endnu et 
sæt områder, navnlig for direktiv 
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2002/92/EF, 2003/41/EF, 2003/71/EF og 
2009/138/EF, uden at dette berører 
medtagelsen af andre områder i fremtiden.

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Områder, der er omfattet af tekniske 
standarder, bør være rent tekniske områder, 
hvor der er behov for tilsynseksperter til at 
udvikle standarderne. De tekniske 
standarder, der vedtages som delegerede 
retsakter, bør yderligere udvikle, 
specificere og fastlægge betingelserne for 
konsekvent harmonisering af de regler, der 
indgår i basisretsakter vedtaget af Europa-
Parlamentet og Rådet, som supplerer eller 
ændrer visse ikke-væsentlige bestemmelser 
i den lovgivningsmæssige retsakt. På den 
anden side bør tekniske standarder, der 
vedtages som gennemførelsesretsakter, 
fastsætte vilkårene for en ensartet 
gennemførelse af retligt bindende EU-
retsakter. Tekniske standarder bør ikke 
indebære politikvalg.

(6) Områder, der er omfattet af tekniske 
standarder, bør være rent tekniske områder, 
hvor der er behov for tilsynseksperter til at 
udvikle standarderne. De
reguleringsmæssige tekniske standarder, 
der vedtages som delegerede retsakter, bør 
yderligere udvikle, specificere og fastlægge 
betingelserne for konsekvent 
harmonisering af de regler, der indgår i 
basisretsakter vedtaget af Europa-
Parlamentet og Rådet, som supplerer eller 
ændrer visse ikke-væsentlige bestemmelser 
i den lovgivningsmæssige retsakt. På den 
anden side bør tekniske 
gennemførelsesstandarder, der vedtages 
som gennemførelsesretsakter, fastsætte 
vilkårene for en ensartet gennemførelse af 
retligt bindende EU-retsakter. Tekniske 
standarder bør ikke indebære politikvalg.

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv 
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Når der er tale om reguleringsmæssige 
tekniske standarder, er det hensigtsmæssigt 

(7) Når der er tale om reguleringsmæssige 
tekniske standarder, er det hensigtsmæssigt 
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at indføre proceduren i artikel 10-14 i 
forordning (EU) nr. …/2010 [EBA], 
forordning (EU) nr. …/2010 [ESMA] og 
forordning (EU) nr. …/2010 [EIOPA]. 
Tekniske gennemførelsesstandarder bør 
vedtages i overensstemmelse med 
proceduren i artikel 15 i forordning (EU) 
nr. …/2010 [EBA], forordning (EU) nr. 
…/2010 [ESMA] og forordning (EU) nr. 
…/2010 [EIOPA]. Det Europæiske Råd 
har godkendt den såkaldte 
Lamfalussyprocedure med fire niveauer 
med henblik på at gøre 
lovgivningsprocessen inden for EU's 
finanslovgivning mere effektiv og 
gennemsigtig. Kommissionen har 
beføjelse til at vedtage niveau 2-
foranstaltninger på mange områder, og 
en lang række niveau 2-
kommissionsforordninger og -direktiver 
er trådt i kraft. Hvis de tekniske 
standarder skal videreudvikle, præcisere 
eller fastlægge betingelserne for 
anvendelse af sådanne foranstaltninger 
på niveau 2, bør de først vedtages, når den 
relevante niveau 2-foranstaltning er 
vedtaget, og de bør respektere indholdet af 
den pågældende niveau 2-foranstaltning.

at anvende proceduren i artikel 10-14 i 
henholdsvis forordning (EU) 
nr. 1093/2010, forordning (EU) 
nr. 1094/2010 og forordning (EU) 
nr. 1095/2010. Tekniske 
gennemførelsesstandarder bør vedtages i 
overensstemmelse med proceduren i artikel 
15 i henholdsvis forordning (EU) nr. 
1093/2010, forordning (EU) nr. 1094/2010
og forordning (EU) nr. 1095/2010. Det bør 
anerkendes, at reguleringsmæssige 
tekniske standarder vedtages som 
delegerede retsakter i henhold til artikel 
290 i TEUF, og at tekniske 
gennemførelsesstandarder vedtages som 
gennemførelsesretsakter i henhold til 
artikel 291 i TEUF.

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Bindende tekniske standarder bidrager 
til et fælles regelsæt for lovgivningen 
vedrørende finansielle tjenester som 
godkendt af Det Europæiske Råd i dets 
konklusioner fra juni 2009. I det omfang,
visse krav i EU's lovgivningsmæssige 
retsakter ikke er fuldt ud harmoniseret, og i 
overensstemmelse med 

(8) Reguleringsmæssige tekniske
standarder og tekniske 
gennemførelsesstandarder bidrager til et 
fælles regelsæt for lovgivningen 
vedrørende finansielle tjenester som 
godkendt af Det Europæiske Råd i dets 
konklusioner fra juni 2009. I det omfang, 
visse krav i EU's lovgivningsmæssige 
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forsigtighedsprincippet for tilsyn bør 
bindende tekniske standarder, der 
videreudvikler, præciserer eller fastlægger 
betingelserne for anvendelse af disse krav, 
ikke hindre medlemsstaterne i at anmode 
om yderligere oplysninger eller pålægge 
strengere krav. Tekniske standarder bør 
derfor give medlemsstaterne mulighed for 
dette på specifikke områder, når disse 
retsakter indeholder bestemmelser om 
forsigtighedshensyn.

retsakter ikke er fuldt ud harmoniseret, og i 
overensstemmelse med 
forsigtighedsprincippet for tilsyn bør 
reguleringsmæssige tekniske standarder og 
tekniske gennemførelsesstandarder, der 
videreudvikler, præciserer eller fastlægger 
betingelserne for anvendelse af disse krav, 
ikke hindre medlemsstaterne i at anmode 
om yderligere oplysninger eller pålægge 
strengere krav. Reguleringsmæssige 
tekniske standarder og tekniske 
gennemførelsesstandarder bør derfor give 
medlemsstaterne mulighed for dette på 
specifikke områder, når disse retsakter 
indeholder bestemmelser om 
forsigtighedshensyn.

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Forordningerne om oprettelse af ESFS
bestemmer, at ESA'er, inden de forelægger 
tekniske standarder for Kommissionen, 
hvis det er hensigtsmæssigt, bør 
gennemføre åbne offentlige høringer om 
dem og analysere de potentielle dermed 
relaterede omkostninger og fordele.

(9) Forordningerne om oprettelse af 
ESA'er bestemmer, at ESA'er, inden de 
forelægger tekniske standarder for 
Kommissionen, hvis det er 
hensigtsmæssigt, bør gennemføre åbne 
offentlige høringer om dem og analysere 
de potentielle dermed relaterede 
omkostninger og fordele.

Or. en
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Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Forordningerne om oprettelse af 
ESFS omfatter en mekanisme til 
bilæggelse af tvister mellem kompetente 
nationale myndigheder. Er en kompetent 
myndighed uenig i en anden kompetent 
myndigheds tiltag eller mangel på tiltag –
med hensyn til fremgangsmåde eller 
indhold – på områder fastlagt i EU-
lovgivningen i medfør af forordning (EU) 
nr. .../2010 [EBA], forordning (EU) nr. 
.../2010 [ESMA] og forordning (EU) nr. 
.../2010 [EIOPA], hvor den relevante 
lovgivning kræver samarbejde, 
koordinering eller fælles 
beslutningstagning mellem kompetente
myndigheder i flere medlemsstater, bør 
ESA'en efter anmodning fra en af de 
kompetente myndigheder kunne bistå disse 
myndigheder med at nå til enighed inden 
for en frist, som ESA'en fastsætter under 
hensyntagen til eventuelle relevante frister 
i den relevante lovgivning samt til sagens 
kompleksitet og mere eller mindre 
hastende karakter. Fortsætter en sådan 
tvist, bør ESA'erne kunne bilægge den.

(11) Forordningerne om oprettelse af 
ESA'er omfatter en mekanisme til 
bilæggelse af tvister mellem nationale 
tilsynsmyndigheder. Er en 
tilsynsmyndighed uenig i en anden 
tilsynsmyndigheds tiltag eller mangel på 
tiltag – med hensyn til fremgangsmåde 
eller indhold – på områder fastlagt i EU-
retsakter i medfør af forordning (EU) nr. 
1093/2010, forordning (EU) nr. 1094/2010 
og forordning (EU) nr. 1095/2010, hvor 
lovgivningen kræver samarbejde, 
koordinering eller fælles 
beslutningstagning mellem nationale
tilsynsmyndigheder i flere medlemsstater, 
bør ESA'erne efter anmodning fra en eller 
flere af de berørte tilsynsmyndigheder
kunne bistå disse myndigheder med at nå 
til enighed inden for den af ESA'erne 
fastsatte tidsfrist, som bør tage hensyn til 
eventuelle relevante frister i den relevante 
lovgivning samt til sagens kompleksitet og 
mere eller mindre hastende karakter. 
Fortsætter en sådan tvist, bør ESA'erne 
kunne bilægge den.

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Forordningerne om oprettelse af 
ESA'erne kræver, at de tilfælde, hvor 
mekanismen til bilæggelse af tvister 
mellem kompetente nationale myndigheder

(12) Forordningerne om oprettelse af 
ESA'erne kræver, at de tilfælde, hvor 
mekanismen til bilæggelse af tvister 
mellem nationale tilsynsmyndigheder kan 
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kan anvendes, skal præciseres i den 
sektorspecifikke lovgivning. Dette direktiv 
bør fastlægge et første sæt af sådanne 
tilfælde, uden at dette berører tilføjelsen af 
yderligere tilfælde i fremtiden. Direktivet 
bør ikke hindre ESA'er i at handle i 
henhold til andre beføjelser eller at udføre 
de i forordningerne om deres oprettelse 
fastlagte opgaver, herunder ikke-bindende 
mægling, og bidrage til en konsekvent og 
effektiv anvendelse af EU's retsakter. På de 
områder, hvor der allerede er indført en 
form for ikke-bindende mægling i den 
relevante retsakt, eller hvor der er fastsat 
frister for fælles afgørelser, som skal 
træffes af en eller flere kompetente
nationale myndigheder, er det desuden 
nødvendigt at foretage ændringer for at 
sikre klarhed og minimal indgriben i 
proceduren for en fælles afgørelse, men 
også for om nødvendigt at sikre, at 
ESA'erne skal kunne bilægge tvister. Den 
bindende procedure for tvistbilæggelse 
tager sigte på at finde en løsning i 
situationer, hvor de kompetente
tilsynsmyndigheder ikke selv er i stand til 
at løse procedure- eller indholdsmæssige 
problemer i forbindelse med EU-
lovgivningens overholdelse.

anvendes, skal præciseres i den 
sektorspecifikke lovgivning. Dette direktiv 
bør fastlægge et andet sæt af sådanne 
tilfælde, uden at dette berører tilføjelsen af 
yderligere tilfælde i fremtiden. Direktivet 
bør ikke hindre ESA'er i at handle i 
henhold til andre beføjelser eller at udføre 
de i forordningerne om deres oprettelse 
fastlagte opgaver, herunder ikke-bindende 
mægling, og bidrage til en konsekvent og 
effektiv anvendelse af EU's retsakter. På de 
områder, hvor der allerede er indført en 
form for ikke-bindende mægling i den 
relevante retsakt, eller hvor der er fastsat 
frister for fælles afgørelser, som skal 
træffes af en eller flere nationale 
tilsynsmyndigheder, er det desuden 
nødvendigt at foretage ændringer for at 
sikre klarhed og minimal indgriben i 
proceduren for en fælles afgørelse, men 
også for om nødvendigt at sikre, at 
ESA'erne skal kunne bilægge tvister. Den 
bindende procedure for tvistbilæggelse 
tager sigte på at finde en løsning i 
situationer, hvor de nationale 
tilsynsmyndigheder ikke selv er i stand til 
at løse proceduremæssige eller 
indholdsmæssige problemer i forbindelse 
med EU-retsakters overholdelse.

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Dette direktiv bør derfor fastsætte 
situationer, hvor der skal findes en løsning 
på et procedure- eller indholdsmæssigt 
problem i forbindelse med EU-
lovgivningens overholdelse, og de 
tilsynsførende ikke selv er i stand til at løse 
problemet. I en sådan situation bør en af de 

(13) Dette direktiv bør derfor fastsætte 
situationer, hvor der skal findes en løsning 
på et procedure- eller indholdsmæssigt 
problem i forbindelse med EU-
lovgivningens overholdelse, og de 
nationale tilsynsmyndigheder ikke selv er 
i stand til at løse problemet. I en sådan 
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implicerede tilsynsførende have mulighed 
for at henvise spørgsmålet til den 
kompetente ESA. ESA'en bør handle i 
overensstemmelse med den procedure, der 
er fastsat i forordningen om dens 
oprettelse og i dette direktiv. Den bør 
kunne kræve, at de kompetente 
myndigheder træffer særlige 
foranstaltninger eller afstår herfra for at 
finde en løsning på sagen og sikrer 
overholdelse af EU-retten med bindende 
virkning for de berørte kompetente 
myndigheder. Hvis den relevante EU-
retsakt giver medlemsstaterne mulighed for 
at foretage et skøn, bør beslutninger, som 
ESA'en har truffet, ikke erstatte de 
kompetente tilsynsmyndigheders udøvelse 
af skøn i overensstemmelse med EU-retten.

situation bør en af de pågældende 
nationale tilsynsmyndigheder have 
mulighed for at henvise spørgsmålet til den 
berørte europæiske tilsynsmyndighed. 
ESA'en bør handle i overensstemmelse 
med forordningen om dens oprettelse og 
med dette direktiv. Den bør kunne kræve, 
at tilsynsmyndighederne træffer særlige 
foranstaltninger eller afstår herfra for at 
finde en løsning på sagen og sikrer 
overholdelse af EU-retten med bindende 
virkning for de berørte 
tilsynsmyndigheder. Hvis den relevante 
EU-retsakt giver medlemsstaterne 
mulighed for at foretage et skøn, bør 
beslutninger, som ESA'en har truffet, ikke 
erstatte tilsynsmyndighedernes udøvelse af 
skøn i overensstemmelse med EU-retten.

Or. en

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2009/138/EF af 25. november 
2009 om adgang til og udøvelse af 
forsikrings- og genforsikringsvirksomhed 
(Solvens II) 8 omhandler fælles afgørelser 
vedrørende godkendelse af ansøgninger om 
at bruge en intern model på koncern- og 
datterselskabsniveau, godkendelse af 
ansøgninger om tilladelse til at lade et 
datterselskab være omfattet af det nævnte 
direktivs artikel 238 og 239 samt 
identifikation af den koncerntilsynsførende 
på et andet grundlag end det i det nævnte 
direktivs artikel 247 fastlagte. På alle disse 
områder bør det ved ændringer klart 
tilkendegives, at Den Europæiske 
Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger 

(14) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2009/138/EF af 25. november 
2009 om adgang til og udøvelse af 
forsikrings- og genforsikringsvirksomhed 
(Solvens II) 8 omhandler fælles afgørelser 
vedrørende godkendelse af ansøgninger om 
at bruge en intern model på koncern- og 
datterselskabsniveau, godkendelse af 
ansøgninger om tilladelse til at lade et 
datterselskab være omfattet af det nævnte 
direktivs artikel 238 og 239 samt 
identifikation af den koncerntilsynsførende 
på et andet grundlag end det i det nævnte 
direktivs artikel 247 fastlagte. På alle disse 
områder bør det ved ændringer klart 
tilkendegives, at Den Europæiske 
Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger 
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(EIOPA) i tilfælde af tvister kan bilægge 
tvisten under anvendelse af den procedure, 
der er beskrevet i forordning (EF) nr. …/…
[EIOPA]. Derved vil det blive klart, at 
tvister kan bilægges og samarbejdet 
styrkes, inden der træffes afgørelse, eller 
en institution gøres bekendt med en sådan. 
EIOPA's rolle i forbindelse med 
bilæggelse af tvister er at mægle mellem 
tilsynsmyndighedernes divergerende 
holdninger snarere end at afgive en ny 
bedømmelse i de pågældende sager. Det 
forhold, at EIOPA har handlet som 
mægler i forbindelse med en bestemt tvist, 
skal dog ikke forstås således, at EIOPA 
skal udfylde en permanent funktion i 
tilsynet med det sagsområde, der er 
genstand for ansøgningen.

(EIOPA) i tilfælde af tvister kan bilægge 
tvisten under anvendelse af den procedure, 
der er beskrevet i forordning (EF) nr. 
1094/2010. Denne tilgang viser tydeligt, at 
selv om EIOPA ikke bør erstatte de 
nationale tilsynsmyndigheders 
skønsmæssige afgørelser i 
overensstemmelse med EU-retten, bør der 
være mulighed for, at tvister kan bilægges 
og samarbejdet styrkes, inden der træffes 
en endelig afgørelse, eller en institution 
gøres bekendt med en sådan. EIOPA bør 
bilægge tvister ved at mægle mellem 
tilsynsmyndighedernes divergerende 
holdninger.

Or. en

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) På områder, hvor Kommissionen på 
nuværende tidspunkt i medfør af direktiv 
2009/138/EF har beføjelser til at vedtage 
gennemførelsesforanstaltninger, hvor disse 
foranstaltninger er almennyttige, ikke-
lovgivningsmæssige forskrifter, der 
udbygger eller ændrer visse ikke-
væsentlige elementer i det nævnte direktiv 
efter artikel 290 i TEUF, bør 
Kommissionen have beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med denne artikel.

(16) På områder, hvor Kommissionen på 
nuværende tidspunkt i medfør af direktiv 
2009/138/EF har beføjelser til at vedtage 
gennemførelsesforanstaltninger, hvor disse 
foranstaltninger er almennyttige, ikke-
lovgivningsmæssige forskrifter, der 
udbygger eller ændrer visse ikke-
væsentlige elementer i det nævnte direktiv 
efter artikel 290 i TEUF, bør 
Kommissionen have beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med denne artikel eller 
reguleringsmæssige tekniske standarder i 
overensstemmelse med artikel 10-14 i 
forordning (EU) nr. 1094/2010.

Or. en

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(18) For at sikre at visse tekniske input til 
solvenskapitalkravet under anvendelse af 
standardformlen tilvejebringes på et 
harmoniseret grundlag, f.eks. for at 
muliggøre harmoniserede tilgange til brug 
af ratings, bør EIOPA tillægges bestemte 
opgaver. Anerkendelse af 
kreditvurderingsbureauer bør tilpasses 
indbyrdes og bringes i overensstemmelse 
med direktiv 2006/48/EF, inklusive den 
forestående revision af dette direktiv, og 
forordning (EF) nr. 1060/2009. 
Overlapning med forordning (EF) nr. 
1060/2009 bør undgås, og derfor er den 
rolle berettiget, som det fælles udvalg af 
Europæiske Tilsynsmyndigheder spiller. 
EIOPA bør gøre optimal brug af ESMA's 
kompetencer og erfaring. Hvordan disse 
opgaver skal udføres, bør præciseres i 
detaljer i foranstaltninger, som vedtages 
ved delegerede retsakter eller 
gennemførelsesretsakter.

Or. en

Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) For at sikre en harmoniseret 
fastlæggelse under direktiv 2009/138/EF 
af, hvor det er tilladt at forlænge 
tilbagebetalingsperioden i tilfælde af 
overtrædelser af solvenskapitalkravet, bør 

(19) For at sikre en harmoniseret 
fastlæggelse under direktiv 2009/138/EF 
af, hvor det er tilladt at forlænge 
tilbagebetalingsperioden i tilfælde af 
overtrædelser af solvenskapitalkravet, bør 
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betingelserne for, at der findes et 
"usædvanligt stort fald på 
finansmarkederne", præciseres. På 
foranledning af den kompetente 
tilsynsmyndighed bør EIOPA være 
ansvarlig for at fastlægge, om disse 
betingelser er opfyldt, og Kommissionen 
bør tillægges beføjelser til at vedtage 
foranstaltninger ved delegerede retsakter, 
der præciserer de relevante procedurer, 
som skal følges.

betingelserne for, at der findes et 
"usædvanligt stort fald på 
finansmarkederne", præciseres. EIOPA 
bør være ansvarlig for at fastlægge, om 
disse betingelser er opfyldt, og 
Kommissionen bør tillægges beføjelser til 
at vedtage foranstaltninger ved delegerede 
retsakter og gennemførelsesretsakter, der 
præciserer de relevante procedurer, som 
skal følges.

Or. en

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Minimumskapitalkravet i euro for 
captive-forsikringsselskaber bør tilpasses. 
En sådan tilpasning opstår som følge af den 
periodiske tilpasning til inflationen af de 
eksisterende minimumskapitalkrav for 
sådanne virksomheder.10

(24) Minimumskapitalkravet i euro for 
forsikringsselskaber og 
genforsikringsselskaber bør tilpasses. En 
sådan tilpasning opstår som følge af den 
periodiske tilpasning til inflationen af de 
eksisterende minimumskapitalkrav for 
sådanne virksomheder.10

Or. en

Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Europa-Parlamentet og Rådet bør have 
to måneder fra meddelelsen om en 
delegeret retsakt til at gøre indsigelse 
herimod. På Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ bør det være muligt at 
forlænge denne periode med en måned 
inden for områder af særlig betydning. Det 
bør også være muligt for Europa-
Parlamentet og Rådet at underrette andre 
institutioner om deres hensigt om ikke at 
gøre indsigelse. En sådan tidlig 
godkendelse af delegerede retsakter er 
særlig hensigtsmæssig, når tidsfrister skal 
overholdes, eksempelvis når der er 
tidsplaner i basisretsakten for 
Kommissionens vedtagelse af delegerede 
retsakter.

(28) Europa-Parlamentet og Rådet bør have 
tre måneder fra meddelelsesdatoen til at 
gøre indsigelse mod en delegeret retsakt. 
På Europa-Parlamentet eller Rådets 
foranledning bør det være muligt at 
forlænge denne periode med tre måneder
inden for områder af særlig betydning. Det 
bør også være muligt for Europa-
Parlamentet og Rådet at underrette andre 
institutioner om deres hensigt om ikke at 
gøre indsigelse. En sådan tidlig 
godkendelse af delegerede retsakter er 
særlig hensigtsmæssig, når tidsfrister skal 
overholdes, eksempelvis når der er 
tidsplaner i basisretsakten for 
Kommissionens vedtagelse af delegerede 
retsakter.

Or. en



PR\874812DA.doc 19/192 PE466.970v02-00

DA

Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) For at sikre en gnidningsfri overgang 
til en ny ordning under direktiv 
2009/138/EF er det nødvendigt at indføre 
bestemmelser om overgangskrav til 
ledelsessystemer, værdiansættelse, 
tilsynsindberetning og offentliggørelse, 
fastsættelse og klassificering af 
egenkapital, standardformlen til 
beregning af solvenskapitalkravet
(herunder eventuelle 
konsekvensændringer i forbindelse med 
kapitaltillæg) og valg af metoder og 
antagelser til beregning af tekniske 
bestemmelser. Hvis ændringerne finder 
sted på selskabsniveau, foretages der 
tilsvarende ændringer og 
konsekvensændringer i forbindelse med 
beregningen af koncernsolvens samt 
tilsynsindberetning og offentliggørelse på 
koncernniveau. Hvis ændringerne 
vedrører koncernens tilsynsindberetning 
og koncernens offentliggørelser, finder 
passende overgangsbestemmelser 
tilsvarende anvendelse på koncernniveau. 
Tilsyn med koncernsolvens udøves i 
overensstemmelse med artikel 218, stk. 2 
og 3, i anvendelsestilfælde for 
koncerntilsyn som omhandlet i artikel 
213. Metoderne og principperne for 
beregning af koncernsolvens, som 
omhandlet i artikel 218, beskrives 
nærmere i artikel 220-235. Disse metoder 
og beregninger anvendes (enten direkte 
eller analogt) i anvendelsestilfælde for 
koncerntilsyn som omhandlet i artikel 
218. Hvis sådanne bestemmelser om 
koncernsolvens henviser til bestemmelser 
om solvens på selskabsniveau, og hvis en 
overgangsordning for solvens finder 
anvendelse på selskabsniveau, kan det 
blive nødvendigt at justere 

(29) For at sikre en gnidningsfri overgang 
til en ny ordning under direktiv 
2009/138/EF er det nødvendigt at indføre 
indfasningsperioder og specifikke
overgangsperioder.
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bestemmelserne om koncernsolvens 
tilsvarende. 

Or. en

Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Overgangskravene bør sigte mod at 
undgå markedsforstyrrelser og at begrænse 
indvirkningen på eksisterende produkter 
og sikre, at der er forsikringsprodukter til 
rådighed. Bestemmelserne om 
overgangskrav bør også gøre det muligt at 
tage behørigt hensyn til væsentlige og 
værdifulde oplysninger om hele sektoren, 
som indhentes ved en kvantitativ 
konsekvensanalyse (QIS5). 
Overgangsbestemmelserne i direktiv 
2009/138/EF bør præcisere de ikke-
væsentlige aspekter, som skal fastlægges 
ved hjælp af delegerede retsakter, 
yderligere. Selv om 
overgangsbestemmelsernes maksimale 
gyldighedsperiode skal fremgå af direktiv 
2009/138/EF, kan den faktiske 
gyldighedsperiode, som vælges i 
eventuelle delegerede retsakter, være 
kortere og skal afspejle bestemmelsernes 
særlige karakter samt lette den nye 
ordnings anvendelse. Overgangskravene 
bør mindst have samme virkning som de 
gældende forsikrings- og 
genforsikringsdirektiver og bør ikke føre 
til en gunstigere behandling af 
forsikrings- og genforsikringsselskaber 
eller ringere beskyttelse af 
forsikringstagere end på nuværende 
tidspunkt. I en eventuel overgangsperiode 
må solvenskrav derfor ikke være større 
end solvenskapitalkravet eller mindre end 
summen af minimumskapitalkravet og 50 

(30) Overgangsperioderne bør sigte mod 
at undgå markedsforstyrrelser. 
Overgangsperioderne bør tilskynde 
selskaberne til at sikre overensstemmelse 
med de særlige krav i den nye ordning 
snarest muligt. 
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% af forskellen mellem 
solvenskapitalkravet og 
minimumskapitalkravet.
Overgangskravene bør tilskynde 
selskaberne til at sikre overensstemmelse 
med de særlige krav i den nye ordning 
snarest muligt. 

Or. en

Ændringsforslag 23

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Kommissionen bør senest den 
1. januar 2014 redegøre over for Europa-
Parlamentet og Rådet om ESA'ernes 
forelæggelse af udkast til de tekniske 
standarder, der er foreskrevet i dette 
direktiv, og fremlægge eventuelle 
hensigtsmæssige forslag.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 24

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) Direktiv 2003/71/EF og 2009/138/EF 
bør derfor ændres i overensstemmelse 
hermed —

(33) Direktiv 2002/92/EF, 2003/41/EF, 
2003/71/EF og 2009/138/EF samt 
forordning (EF) nr. 1060/2009 bør derfor 
ændres i overensstemmelse hermed —

Or. en
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Ændringsforslag 25

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – overskrift og indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel -1
Direktiv 2002/92/EF affattes således:

Or. en

Ændringsforslag 26

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 (nyt)
Direktiv 2002/92/EF
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) I artikel 3, stk. 2, indsættes følgende 
afsnit:
"Medlemsstaterne videregiver de 
oplysninger, der er indsamlet af 
informationsenheden, direkte til Den 
europæiske Tilsynsmyndighed for 
Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger, der er 
oprettet ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010* 
(EIOPA), som offentliggør den på sit 
websted."
____________
1 EUT 

Or. en



PR\874812DA.doc 23/192 PE466.970v02-00

DA

Ændringsforslag 27

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2 (nyt)
Direktiv 2002/92/EF
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) Artikel 6, stk. 2, affattes således:
"2. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen om, at de ønsker at blive 
underrettet i overensstemmelse med stk. 1. 
Kommissionen underretter derpå de 
øvrige medlemsstater og EIOPA herom."

Or. en

Ændringsforslag 28

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3 (nyt)
Direktiv 2002/92/EF
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) Artikel 7, stk. 1, affattes således:

"1. Medlemsstaterne udpeger de 
kompetente myndigheder, som har til 
opgave at sikre gennemførelsen af dette 
direktiv. De underretter Kommissionen og 
EIOPA herom med angivelse af en 
eventuel kompetencefordeling."

Or. en

Ændringsforslag 29

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 4 (nyt)
Direktiv 2002/92/EF
Artikel 9 – overskrift
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) I artikel 9 affattes titlen således:

"Udveksling af oplysninger mellem 
medlemsstaterne og EIOPA"

Or. en

Ændringsforslag 30

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5 (nyt)
Direktiv 2002/92/EF
Artikel 9 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5) I artikel 9 indsættes følgende stykke:

"1a. De kompetente myndigheder 
samarbejder med EIOPA, for så vidt 
angår dette direktiv, i overensstemmelse 
med forordning (EU) nr. 1094/2010. De 
kompetente myndigheder giver hurtigst 
muligt EIOPA alle de oplysninger, der er 
nødvendige for at den kan varetage sine 
opgaver i henhold til dette direktiv og 
forordning (EU) nr. 1094/2010 i 
overensstemmelse med artikel 35 i samme 
forordning."

Or. en

Ændringsforslag 31

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 6 (nyt)
Direktiv 2002/92/EF
Artikel 12 – stk. 5 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) Artikel 12, stk. 5, afsnit 2, affattes 
således:
"Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen og EIOPA om de 
nationale bestemmelser, der er fastlagt i
første afsnit.
Medlemsstaterne ajourfører regelmæssigt 
og mindst hver andet år disse oplysninger, 
og EIOPA gør oplysningerne tilgængelige 
på sit websted.
Med henblik på at sikre ensartede 
betingelser for anvendelsen af dette stykke 
udarbejder EIOPA udkast til tekniske 
gennemførelsesstandarder vedrørende de 
procedurer, der skal følges, og de 
formater og modeller, der skal anvendes 
af de kompetente myndigheder, når de 
videregiver og ajourfører de relevante 
oplysninger til EIOPA. 
EIOPA forelægger disse udkast til 
tekniske gennemførelsesstandarder for 
Kommissionen senest den 1. juni 2012.
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de i første afsnit nævnte tekniske 
gennemførelsesstandarder i 
overensstemmelse med artikel 15 i 
forordning (EU) nr. 1094/2010."

Or. en

Ændringsforslag 32

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 a (ny)
Direktiv 2003/41/EF
Artikel 17 a – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel -1a
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I direktiv 2003/41/EF foretages følgende 
ændringer:
Artikel 17a, stk. 5, affattes således:

"For at sikre konsekvent harmonisering 
med hensyn til den opnåelige 
solvensmargen, kan EIOPA udarbejde 
forslag til reguleringsmæssige tekniske 
standarder for at tage hensyn til 
udviklinger, som begrunder en teknisk 
tilpasning af de kriterier, der kan komme i 
betragtning til den opnåelige 
solvensmargin.
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de i første afsnit omhandlede 
reguleringsmæssige tekniske standarder i 
overensstemmelse med artikel 10-14 i 
forordning (EU) nr. 1094/2010."

Or. en

Ændringsforslag 33

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 2003/71/EF
Artikel 5 – stk. 4 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Er udbuddets endelige betingelser hverken
inkluderet i basisprospektet eller i 
tillægget, gøres de endelige betingelser 
tilgængelige for investorerne, og de 
indgives til den kompetente myndighed i 
hjemlandet, og udstederen, udbyderen 
eller den person, der anmoder om 
optagelse til handel på et reguleret 
marked, underretter den kompetente 
myndighed i det eller de relevante 
værtslande og Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed (ESMA), 
hver gang der foretages et udbud til 
offentligheden og så hurtigt som muligt, 
om muligt forud for udbuddets start eller 

Er udbuddets endelige betingelser hverken 
inkluderet i basisprospektet eller i 
tillægget, gøres de endelige betingelser 
tilgængelige for investorerne, og de 
indgives til den kompetente myndighed i 
hjemlandet, og den pågældende 
kompetente myndighed underretter den 
kompetente myndighed i det eller de 
relevante værtslande og Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed (ESMA), 
hver gang der foretages et udbud til 
offentligheden så tidligt som praktisk 
muligt, og, hvis det er muligt, inden 
begyndelsen på udbuddet til offentligheden 
eller optagelsen til handel. De endelige 
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optagelsen til handel. De endelige vilkår 
indeholder kun oplysninger om 
værdipapirnoten og anvendes ikke til at 
supplere basisprospektet. I sådanne tilfælde 
finder bestemmelserne i artikel 8, stk. 1, 
litra a), anvendelse.

vilkår indeholder kun oplysninger om 
værdipapirnoten og anvendes ikke til at 
supplere basisprospektet. I sådanne tilfælde 
finder bestemmelserne i artikel 8, stk. 1, 
litra a), anvendelse.

Or. en

Begrundelse

Den administrative byrde på institutionerne bør begrænses til det strengt nødvendige. 

Ændringsforslag 34

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2
Direktiv 2003/71/EC
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage reguleringsmæssige tekniske 
standarder for at præcisere de oplysninger, 
der skal integreres ved henvisning.

For at sikre konsekvent harmonisering i 
forhold til denne artikel udarbejder 
ESMA udkast til reguleringsmæssige 
tekniske standarder med henblik på at 
præcisere de oplysninger, der skal 
integreres ved henvisning.

Or. {EN}en

Begrundelse

Afstemning af teksten til den vedtagne ordlyd i omnibus I.

Ændringsforslag 35

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2
Direktiv 2003/71/EF
Artikel 11 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De i første afsnit nævnte
reguleringsmæssige tekniske standarder 
vedtages i overensstemmelse med artikel 

ESMA forelægger disse udkast til
reguleringsmæssige tekniske standarder for 
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10-14 i forordning (EF) nr. …/… 
[ESMA].

Kommissionen senest den 1. januar 2014.

Or. en

Begrundelse

Afstemning af teksten til den vedtagne ordlyd i omnibus I.

Ændringsforslag 36

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2
Direktiv 2003/71/EF
Artikel 11 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ESMA udarbejder udkast til
reguleringsmæssige tekniske standarder, 
som skal være Kommissionen i hænde 
senest den 1. januar 2014.

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de i første afsnit omhandlede
reguleringsmæssige tekniske standarder i 
overensstemmelse med artikel 10-14 i 
forordning (EU) nr. 1095/2010."

Or. en

Begrundelse

Afstemning af teksten til den vedtagne ordlyd i omnibus I.

Ændringsforslag 37

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Direktiv 2003/71/EF
Artikel 13 – stk. 7 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage reguleringsmæssige tekniske 
standarder for at præcisere procedurerne 
for godkendelse af prospektet og 
betingelserne for eventuel justering af 
fristerne.

For at sikre konsekvent harmonisering i 
forhold til godkendelsen af prospektet 
udarbejder ESMA udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder for 
at præcisere procedurerne for godkendelse 
af prospektet og betingelserne for eventuel 
justering af fristerne.
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Or. en

Begrundelse

Afstemning af teksten til den vedtagne ordlyd i omnibus I.

Ændringsforslag 38

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Direktiv 2003/71/EF
Artikel 13 – stk. 7 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De i første afsnit nævnte
reguleringsmæssige tekniske standarder 
vedtages i overensstemmelse med artikel 
10-14 i forordning (EF) nr. …/… 
[ESMA].

ESMA forelægger disse udkast til
reguleringsmæssige tekniske standarder for 
Kommissionen senest den 1. januar 2014.

Or. en

Begrundelse

Afstemning af teksten til den vedtagne ordlyd i omnibus I.

Ændringsforslag 39

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Direktiv 2003/71/EF
Artikel 13 – stk. 7 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ESMA udarbejder udkast til
reguleringsmæssige tekniske standarder, 
som skal være Kommissionen i hænde 
senest den 1. januar 2014.

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de i første afsnit omhandlede
reguleringsmæssige tekniske standarder i 
overensstemmelse med artikel 10-14 i 
forordning (EU) nr. 1095/2010.

Or. en

Begrundelse

Afstemning af teksten til den vedtagne ordlyd i omnibus I.
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Ændringsforslag 40

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 4
Direktiv 2003/71/EF
Artikel 14 – stk. 8 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage reguleringsmæssige tekniske 
standarder for at præcisere bestemmelserne 
for offentliggørelse af prospektet i stk. 1-4.

For at sikre konsekvent harmonisering i 
forhold til denne artikel udarbejder 
ESMA udkast til reguleringsmæssige
tekniske standarder for at præcisere 
bestemmelserne for offentliggørelse af 
prospektet i stk. 1-4.

Or. en

Begrundelse

Afstemning af teksten til den vedtagne ordlyd i omnibus I.

Ændringsforslag 41

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 4
Direktiv 2003/71/EF
Artikel 14 – stk. 8 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De i første afsnit nævnte 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
vedtages i overensstemmelse med artikel 
10-14 i forordning (EF) nr. …/… 
[ESMA].

ESMA forelægger disse udkast til
reguleringsmæssige tekniske standarder for 
Kommissionen senest den 1. januar 2014.

Or. en

Begrundelse

Afstemning af teksten til den vedtagne ordlyd i omnibus I.
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Ændringsforslag 42

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 4
Direktiv 2003/71/EF
Artikel 14 – stk. 8 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ESMA udarbejder udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder, 
som skal være Kommissionen i hænde 
senest den 1. januar 2014.

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de i første afsnit omhandlede
reguleringsmæssige tekniske standarder i 
overensstemmelse med artikel 10-14 i 
forordning (EU) nr. 1095/2010.

Or. en

Begrundelse

Afstemning af teksten til den vedtagne ordlyd i omnibus I.

Ændringsforslag 43

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5
Direktiv 2003/71/EF
Artikel 15 – stk. 7 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
præcisere bestemmelserne om udsendelse 
af annoncer om hensigten om udbud til 
offentligheden af værdipapirer eller 
optagelse til handel på et reguleret marked, 
navnlig for før prospektet er gjort 
tilgængeligt for offentligheden eller før 
tegningens påbegyndelse, og præcisere 
bestemmelserne i stk. 4.

For at sikre konsekvent harmonisering i 
forhold til nærværende artikel udarbejder 
ESMA udkast til reguleringsmæssige 
tekniske standarder med henblik på at 
præcisere bestemmelserne om udsendelse 
af annoncer om hensigten om udbud til 
offentligheden af værdipapirer eller 
optagelse til handel på et reguleret marked, 
navnlig for før prospektet er gjort 
tilgængeligt for offentligheden eller før 
tegningens påbegyndelse, og præcisere 
bestemmelserne i stk. 4.

Or. en
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Begrundelse

Afstemning af teksten til den vedtagne ordlyd i omnibus I.

Ændringsforslag 44

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5
Direktiv 2003/71/EF
Artikel 15 – stk. 7 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De i første afsnit nævnte
reguleringsmæssige tekniske standarder 
vedtages i overensstemmelse med artikel 
10-14 i forordning (EF) nr. …/… 
[ESMA].

ESMA forelægger disse udkast til
reguleringsmæssige tekniske standarder for 
Kommissionen senest den 1. januar 2014.

Or. en

Begrundelse

Afstemning af teksten til den vedtagne ordlyd i omnibus I.

Ændringsforslag 45

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5
Direktiv 2003/71/EF
Artikel 15 – stk. 7 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ESMA udarbejder udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder, 
som skal være Kommissionen i hænde 
senest den 1. januar 2014.

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de i første afsnit omhandlede
reguleringsmæssige tekniske standarder i 
overensstemmelse med artikel 10-14 i 
forordning (EU) nr. 1095/2010.

Or. en

Begrundelse

Afstemning af teksten til den vedtagne ordlyd i omnibus I.
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Ændringsforslag 46

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 1
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen kan i overensstemmelse 
med artikel 301a og på de i artikel 301b og 
301c anførte betingelser vedtage 
delegerede retsakter vedrørende udvidelsen 
af listen over de former, der er beskrevet i 
bilag III.

3. Kommissionen kan i overensstemmelse 
med artikel 301a vedtage delegerede 
retsakter vedrørende listen over de former, 
der er beskrevet i punkt 1 til 27 i del A, B 
og C i bilag III.

Or. en

Begrundelse

Det bør kun uddelegeres til Kommissionen at foretage ændringer i listen over tilladte former i 
de enkelte medlemsstater.

Ændringsforslag 47

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 1 a (nyt)
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 25 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) Følgende artikel indsættes:

"Artikel 25a

Meddelelse og offentliggørelse af 
tilladelser

Enhver godkendelse og inddragelse af 
eller afslag på en tilladelse meddeles til 
EIOPA. Navnet på ethvert forsikrings-
eller genforsikringsselskab, hvortil der 
gives tilladelse, optages på en fortegnelse. 
EIOPA offentliggør og ajourfører denne 
fortegnelse på sit websted."

Or. en
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Begrundelse

Overensstemmelse med omnibus I, artikel 9, stk. 3 og 4.

Ændringsforslag 48

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 1 b (nyt)
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 29 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b) Artikel 29, stk. 4, affattes således:

"4. Kommissionen sikrer, at delegerede 
retsakter, reguleringsmæssige tekniske 
standarder og tekniske 
gennemførelsesstandarder tager hensyn 
til proportionalitetsprincippet og således 
sikrer den hensigtsmæssige anvendelse af 
dette direktiv, navnlig på små 
forsikringsselskaber.
EIOPA sikrer, at udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder, 
som er forelagt i overensstemmelse med 
artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 
1094/2010, udkast til tekniske 
gennemførelsesstandarder, som er 
forelagt i overensstemmelse med artikel 
15 i forordning (EU) nr. 1094/200, og 
retningslinjer og henstillinger, som er 
forelagt i overensstemmelse med artikel 
16 i forordning (EU) nr. 1094/2010, tager 
hensyn til proportionalitetsprincippet og 
således sikrer den hensigtsmæssige 
anvendelse af dette direktiv, navnlig på 
små forsikringsselskaber."

Or. en
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Ændringsforslag 49

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. For at sikre ensartede betingelser for 
anvendelse af denne artikel udarbejder 
EIOPA udkast til tekniske 
gennemførelsesstandarder med henblik på 
at fastlægge de centrale aspekter, for 
hvilke der skal offentliggøres aggregerede 
statistiske data, samt at fastlægge 
formatet, strukturen og indholdet af samt
den årlige offentliggørelsesdato for de 
oplysninger, der er omhandlet i denne 
artikel.

EIOPA forelægger disse udkast til 
tekniske gennemførelsesstandarder for 
Kommissionen senest den 1. juli 2012. 
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de tekniske 
gennemførelsesstandarder, der er nævnt i 
første afsnit, i overensstemmelse med 
artikel 15 i forordning (EU) 
nr. 1094/2010.

Or. en

Begrundelse

ITS anvendes også i artikel 144 i CRD til en lignende bestemmelse.

Ændringsforslag 50

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 2 – litra b
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 31 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Som stk. 5 indsættes: udgår
"5. Kommissionen tillægges beføjelser til 
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at vedtage tekniske 
gennemførelsesstandarder for at 
fastlægge anvendelsesbetingelserne for 
stk. 2 som suppleret ved de i stk. 4 nævnte 
delegerede retsakter vedrørende de 
anliggender, der er omfattet af de nævnte 
delegerede retsakter, navnlig med hensyn 
til modellerne og strukturen for 
oplysningerne.
De tekniske gennemførelsesstandarder 
som omhandlet i første afsnit vedtages i 
overensstemmelse med artikel 15 i 
forordning (EU) nr. …/… [EIOPA].
Den Europæiske Tilsynsmyndighed for 
Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger 
(EIOPA) udarbejder udkast til tekniske 
gennemførelsesstandarder, der skal være 
Kommissionen i hænde senest den 31. 
december 2011."

Or. en

Begrundelse

ITS anvendes også i artikel 144 i CRD til en lignende bestemmelse.

Ændringsforslag 51

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 3
Direktiv 2009/138 EF
Artikel 33 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis en anmodning om samarbejde i 
relation til en kontrol på stedet i 
overensstemmelse med denne artikel er 
blevet afvist eller ikke er blevet 
imødekommet inden for en rimelig frist,
kan tilsynsmyndighederne henvise sagen til 
EIOPA og anmode om bistand i medfør af 
artikel 19 i forordning (EU) nr. …/2010
[EIOPA]. I så fald kan EIOPA handle i 
overensstemmelse med de beføjelser, den 

Hvis en tilsynsmyndighed har meddelt 
tilsynsmyndighederne i en 
værtsmedlemsstat, at den agter at foretage 
kontroller på stedet i overensstemmelse 
med stk. 1, og hvis det i praksis forbydes 
denne tilsynsmyndighed at udøve sin ret 
til at foretage disse kontroller på stedet, 
eller hvis det i praksis forbydes de nævnte 
tilsynsmyndigheder at udøve deres ret til 
at deltage i henhold til stykke 2, kan 
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er tillagt i henhold til denne artikel. tilsynsmyndighederne henvise sagen til 
EIOPA og anmode om bistand i medfør af 
artikel 19, stk. 1 til 3 og 6, i forordning 
(EU) nr. 1094/2010 [EIOPA]. I så fald kan 
EIOPA handle i overensstemmelse med de 
beføjelser, den er tillagt i henhold til denne 
artikel.

Or. en

Begrundelse

Artikel 33 indeholder ingen bestemmelser om anmodning om samarbejde. Dertil kommer, at 
stk. 4 og 5 i forordning (EU) nr. 1094/2010 ikke finder anvendelse, da der ikke kan vedtages 
nogen individuel afgørelse stilet til en finansiel institution. Overensstemmelse med omnibus I, 
artikel 5, stk. 10, litra c).

Ændringsforslag 52

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 3 a (nyt)
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 33 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) I artikel 33 indsættes følgende fjerde 
stykke:
I overensstemmelse med artikel 21 i 
forordning (EU) nr. 1094/2010 er EIOPA 
berettiget til at deltage i kontroller på 
stedet, såfremt de udføres i fællesskab af 
to eller flere tilsynsmyndigheder.

Or. en

Begrundelse

Artikel 33 indeholder ingen bestemmelser om anmodning om samarbejde. Dertil kommer, at 
stk. 4 og 5 i forordning (EU) nr. 1094/2010 ikke finder anvendelse, da der ikke kan vedtages 
nogen individuel afgørelse stilet til en finansiel institution. Overensstemmelse med omnibus I, 
artikel 5, stk. 10, litra c).
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Ændringsforslag 53

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 4 – litra a (ny)
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 35 – stk. 2 – litra a – afsnit i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) Stk. 2, litra a), nr. i), affattes således: 

"i) i forud fastsatte perioder, hvor det for 
perioder på mindre end 12 måneder 
gælder, at regelmæssig 
tilsynsindberetning begrænses til 
oplysninger, der ændres væsentligt i årets 
løb;"

Or. en

Begrundelse

Små og mellemstore virksomheder bør ikke tvinges til at indføre systemer og strukturer blot 
for at indberette hvert kvartal

Ændringsforslag 54

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-aa) I stk. 2 indsættes følgende afsnit: 

"Medlemsstaterne skal ikke kræve, at 
forsikrings- og genforsikringsselskaber 
indleverer en komplet punkt for punkt-
liste over aktiver til 
tilsynsmyndighederne."

Or. en

Begrundelse

Det ville ikke være rimeligt at kræve en regelmæssig punkt for punkt-indberetning fra 
virksomhederne.
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Ændringsforslag 55

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 4 – litra a
Direktiv 2002/92/EF
Artikel 35 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

Or. en

Ændringsforslag 56

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 4 – litra b
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 35 – stk. 7 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage tekniske gennemførelsesstandarder 
for at fastlægge anvendelsesbetingelserne 
for stk. 1 og 4 som suppleret ved de i 
henhold til stk. 6 vedtagne delegerede 
retsakter, navnlig med hensyn til 

7. For at sikre ensartede betingelser for 
anvendelse af denne artikel kan ESMA 
udarbejde udkast til tekniske 
gennemførelsesstandarder for at fastlægge 
standardformularer, -modeller og -
procedurer for indgivelse af oplysninger til 
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modellerne og procedurerne for indgivelse 
af oplysninger til tilsynsmyndighederne. 
Procedurerne kan, hvor det er 
hensigtsmæssigt, omfatte krav om 
godkendelse.

tilsynsmyndighederne. Procedurerne kan, 
hvor det er hensigtsmæssigt, omfatte krav 
om godkendelse af de indgivne 
oplysninger fra forsikrings- eller 
genforsikringsorganernes administrative, 
ledende eller tilsynsførende organs side.

Or. en

Begrundelse

Tilpasning af teksten til den vedtagne ordlyd i omnibus I. Der er behov for at afklare, hvem 
der godkender hvad.

Ændringsforslag 57

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 4 – litra b
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 35 – stk. 7 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

EIOPA forelægger disse udkast til
tekniske gennemførelsesstandarder for 
Kommissionen senest den 1. juli 2012.

Or. en

Begrundelse

Tilpasning af teksten til den vedtagne ordlyd i omnibus I. Der er behov for at afklare, hvem 
der godkender hvad.

Ændringsforslag 58

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 4 – litra b
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 35 – stk. 7 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de tekniske 
gennemførelsesstandarder, der er nævnt i 
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december 2011. første afsnit, i overensstemmelse med 
artikel 15 i forordning (EU) 
nr. 1094/2010.

Or. en

Begrundelse

Tilpasning af teksten til den vedtagne ordlyd i omnibus I. Der er behov for at afklare, hvem 
der godkender hvad.

Ændringsforslag 59

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 5 – litra a
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 35 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen vedtager i 
overensstemmelse med artikel 301a og på 
de i artikel 301b og 301c anførte 
betingelser delegerede retsakter, der 
nærmere præciserer, under hvilke 
omstændigheder der kan stilles krav om et 
kapitaltillæg, og metoderne for beregning 
heraf samt proceduren for afgørelser om 
at indføre, beregne og ophæve 
kapitaltillæg.

6. Kommissionen vedtager i 
overensstemmelse med artikel 301a 
delegerede retsakter, der nærmere 
præciserer, under hvilke omstændigheder 
der kan stilles krav om et kapitaltillæg.

Or. en

Ændringsforslag 60

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 5 – litra a a (ny)
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 37 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Der indsættes følgende stykke:

"6a. For at sikre konsekvent 
harmonisering med hensyn til 
kapitaltillæg udarbejder EIOPA udkast til 
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reguleringsmæssige tekniske standarder 
med henblik på at præcisere metoderne til 
beregning af kapitaltillæg.
EIOPA forelægger disse udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
for Kommissionen senest den 1. marts 
2012.
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de i første afsnit omhandlede 
reguleringsmæssige tekniske standarder i 
overensstemmelse med artikel 10-14 i 
forordning (EU) nr. 1094/2010."

Or. en

Begrundelse

Metoderne til beregning af kapitaltillæg kræver helt klart tilsynsmæssig ekspertise.

Ændringsforslag 61

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 5 – litra b
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 37 – stk. 7 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage tekniske 
gennemførelsesstandarder for at 
fastlægge anvendelsesbetingelserne for 
denne artikel som suppleret ved de i stk. 6 
nævnte delegerede retsakter vedrørende de
anliggender, der er omfattet af de nævnte 
delegerede retsakter, navnlig med hensyn 
til proceduren for afgørelser om at indføre, 
beregne og ophæve kapitaltillæg, der er 
omfattet af de delegerede retsakter, som er 
vedtaget under stk. 6.

7. For at sikre ensartede betingelser for 
anvendelsen af denne artikel udarbejder 
EBA udkast til tekniske 
gennemførelsesstandarder vedrørende de
procedurer, der skal følges for afgørelser 
om at indføre, beregne og ophæve 
kapitaltillæg.

Or. en
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Ændringsforslag 62

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

EIOPA forelægger disse udkast til
tekniske gennemførelsesstandarder for 
Kommissionen senest den 1. juni 2012.

Or. en

Ændringsforslag 63

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de tekniske 
gennemførelsesstandarder, som er nævnt i 
første afsnit, i overensstemmelse med 
artikel 15 i forordning (EU) 
nr. 1094/2010.

Or. en

Ændringsforslag 64

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 6
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 38 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis en anmodning om samarbejde i 
relation til en kontrol på stedet i

Hvis en tilsynsmyndighed har meddelt 
tilsynsmyndighederne i en 



PE466.970v02-00 44/192 PR\874812DA.doc

DA

overensstemmelse med dette stykke er 
blevet afvist eller ikke er blevet 
imødekommet inden for en rimelig frist, 
kan tilsynsmyndighederne henvise sagen 
til EIOPA og anmode om bistand i medfør 
af artikel 19 i forordning (EU) nr. …/2010 
[EIOPA]. I så fald kan EIOPA handle i 
overensstemmelse med de beføjelser, den 
er tillagt i henhold til denne artikel.

værtsmedlemsstat, at den agter at foretage 
en kontrol på stedet i overensstemmelse 
med første afsnit, og hvis det i praksis 
forbydes denne tilsynsmyndighed at udøve 
sin ret til at foretage denne kontrol på 
stedet, kan tilsynsmyndigheden henvise 
sagen til EIOPA og anmode om bistand i 
medfør af artikel 19, stk. 1-3 og 6, i 
forordning (EU) nr. 1094/2010. I så fald 
kan EIOPA handle i overensstemmelse 
med de beføjelser, den er tillagt i henhold 
til denne artikel.

Or. en

Begrundelse

Artikel 38 indeholder ingen bestemmelser om anmodning om samarbejde. Dertil kommer, at 
stk. 4 og 5 i forordning (EU) nr. 1094/2010 ikke finder anvendelse, da der ikke kan vedtages 
nogen individuel afgørelse stilet til en finansiel institution. Overensstemmelse med omnibus I, 
artikel 5, stk. 10, litra c).

Ændringsforslag 65

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 6 a (nyt)
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 38 – stk. 2 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a) I artikel 38, stk. 2, tilføjes følgende 
afsnit 1a:
"I overensstemmelse med artikel 21 i 
forordning (EU) nr. 1094/2010 er EIOPA 
berettiget til at deltage i kontroller på 
stedet, såfremt de udføres i fællesskab af 
to eller flere tilsynsmyndigheder."

Or. en

Begrundelse

Artikel 38 indeholder ingen bestemmelser om anmodning om samarbejde. Dertil kommer, at 
stk. 4 og 5 i forordning (EU) nr. 1094/2010 ikke finder anvendelse, da der ikke kan vedtages 
nogen individuel afgørelse stilet til en finansiel institution. Overensstemmelse med omnibus I, 
artikel 5, stk. 10, litra c).
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Ændringsforslag 66

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Kommissionen vedtager i 
overensstemmelse med artikel 301a 
delegerede retsakter for nærmere at 
præcisere følgende:

Or. en

Ændringsforslag 67

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 68

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 10
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 56 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vedtager i 
overensstemmelse med artikel 301a og på 
de i artikel 301b og 301c anførte 
betingelser delegerede retsakter til 
nærmere præcisering af, hvilke oplysninger 
der skal offentliggøres, og hvordan de skal 
offentliggøres.

Kommissionen vedtager i 
overensstemmelse med artikel 301a 
delegerede retsakter til nærmere 
præcisering af, hvilke oplysninger der skal 
offentliggøres i henhold til del 3.

Or. en

Ændringsforslag 69

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

For at sikre ensartede betingelser for 
anvendelsen af denne artikel udarbejder 
EIOPA udkast til tekniske 
gennemførelsesstandarder vedrørende de 
procedurer, der skal følges, og de 
formater og modeller, der skal anvendes.

Or. en

Ændringsforslag 70

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 10
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 56 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

EIOPA forelægger disse udkast til
tekniske gennemførelsesstandarder for 
Kommissionen senest den 1. juni 2012.

Or. en

Ændringsforslag 71

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 10
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 56 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 72

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 11
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 58 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Kommissionen vedtager i 
overensstemmelse med artikel 301a og på 
de i artikel 301b og 301c anførte 
betingelser delegerede retsakter til 
yderligere præcisering af tilpasningen af 
de i artikel 59, stk. 1, fastsatte kriterier for 
at tage hensyn til den fremtidige udvikling
og sikre en ensartet anvendelse af artikel 

8. For at sikre konsekvent harmonisering 
i forhold til denne del kan EIOPA 
udarbejde udkast til reguleringsmæssige 
tekniske standarder med henblik på at 
opstille en udtømmende liste over de 
oplysninger, som er omhandlet i 
artikel 59, stk. 4, som påtænkte erhververe 
skal vedlægge deres underretning, jf. dog 
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57-63. artikel 58, stk. 2.
For at sikre konsekvent harmonisering i 
forhold til denne del og tage hensyn til den 
fremtidige udvikling udarbejder EIOPA 
udkast til reguleringsmæssige tekniske 
standarder for at præcisere tilpasningen 
af de i artikel 59, stk. 1.
EIOPA forelægger det i det andet afsnit 
nævnte udkast til reguleringsmæssige 
tekniske standarder for Kommissionen 
senest den 1. marts 2012.
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de i første og andet afsnit 
omhandlede reguleringsmæssige tekniske 
standarder i overensstemmelse med 
artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 
1094/2010.
For at sikre ensartede betingelser for 
anvendelsen af dette direktiv, kan EIOPA 
udarbejde udkast til tekniske 
gennemførelsesstandarder for at 
fastlægge standardprocedurer, -
formularer og -modeller for samrådet 
mellem de relevante tilsynsmyndigheder, 
jf. artikel 60.
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de i femte afsnit omhandlede 
tekniske gennemførelsesstandarder i 
overensstemmelse med artikel 15 i 
forordning (EU) nr. 1094/2010.

Or. en

Begrundelse

Fuldstændig tilpasning til artikel 19, 19a og 19b i CRD, som ændret ved omnibus I.

Ændringsforslag 73

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 13 – litra a
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 71 – stk. 2 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) tilsynsmyndighederne følger EIOPA's 
retningslinjer og anbefalinger og giver en 
begrundelse, hvis de ikke gør det

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Begrundelse

Fuld overensstemmelse med omnibus I, artikel 9, stk. 16, som ændrer artikel 42b i CRD.

Ændringsforslag 74

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 13 – litra a
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 71 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) de nationale mandater, der er tildelt 
tilsynsmyndighederne, ikke forhindrer dem 
i at udføre deres opgaver som medlemmer 
af EIOBA i medfør af dette direktiv.

(c) de nationale mandater, der er tildelt 
tilsynsmyndighederne, ikke forhindrer dem 
i at udføre deres opgaver som medlemmer 
af EIOPA eller i medfør af dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Fuld overensstemmelse med omnibus I, artikel 9, stk. 16, som ændrer artikel 42b i CRD.

Ændringsforslag 75

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen vedtager i 
overensstemmelse med artikel 301a og på 
de i artikel 301b og 301c anførte 
betingelser delegerede retsakter, hvori den 
fastlægger de metoder og antagelser, der 

2. For at sikre konsekvent harmonisering 
i forhold til værdiansættelsen af aktiver 
og passiver udarbejder EIOPA udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
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skal benyttes i forbindelse med den i stk. 1 
nævnte værdiansættelse af aktiver og 
passiver.

med henblik på at præcisere:

a) metoder og antagelser, der skal benyttes 
i forbindelse med den i stk. 1 nævnte 
værdiansættelse af aktiver og passiver,

b) internationale regnskabsstandarder 
som godkendt af Kommissionen i 
overensstemmelse med forordning (EF) 
nr. 1606/2002, som er konsistente med 
værdiansættelsesmetoden for aktiver og 
passiver som fastsat i stk. 1,
c) værdiansættelsesmetoder, hvor 
noterede markedspriser enten ikke 
foreligger eller ikke stemmer overens med 
værdiansættelsesmetoden for aktiver og 
passiver som fastsat i stk. 1,
d) alternative værdiansættelsesmetoder, 
som skal anvendes, hvis internationale 
regnskabsstandarder som godkendt af 
Kommissionen i overensstemmelse med 
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 1606/2002* enten midlertidigt eller 
permanent ikke stemmer overens med 
værdiansættelsesmetoden for aktiver og 
passiver som fastsat i stk. 1.
EIOPA forelægger disse udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
for Kommissionen senest den 1. marts 
2012.
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de reguleringsmæssige tekniske 
standarder, der er omhandlet i første 
afsnit, i overensstemmelse med artikel 10-
14 i forordning (EU) nr. 1094/2010.
______________
1 EFT L 243 af 11.9.2002, s. 1.

Or. en

Begrundelse

"Metoder og antagelser" angiver inddragelse af tilsynsekspertise og bør resultere i 
reguleringsmæssige tekniske standarder. Tekniske gennemførelsesstandarder som foreslået af 
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Kommissionen er heller ikke hensigtsmæssige.

Ændringsforslag 76

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 14 – litra b
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 75 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Som stk. 3 indsættes: udgår
"3. Kommissionen tillægges beføjelser til 
at vedtage tekniske 
gennemførelsesstandarder med henblik på 
at:
a) fastlægge anvendelsesbetingelserne for 
stk. 1 som suppleret ved de i stk. 2 nævnte 
delegerede retsakter vedrørende 
anliggender, der er omfattet af de nævnte 
delegerede retsakter, for så vidt angår:
i) værdiansættelsesmetoder, hvor noterede 
markedspriser enten ikke foreligger eller 
ikke stemmer overens med stk. 1 og 2
ii) overensstemmelsen mellem 
internationale regnskabsstandarder som 
godkendt af Kommissionen i 
overensstemmelse med forordning (EF) 
nr. 1606/2002 og den i denne artikel 
fastsatte værdiansættelsesmetode
b) fastlægge anvendelsesbetingelserne for 
stk. 1 som suppleret ved de i stk. 2 nævnte 
delegerede retsakter vedrørende de 
antagelser, der er omfattet af de nævnte 
delegerede retsakter, navnlig med hensyn 
til de metoder og antagelser, der skal 
benyttes til værdiansættelsen af aktiver og 
passiver som fastlagt i stk. 1, herunder 
alternative værdiansættelsesmetoder, der 
skal anvendes, når internationale 
regnskabsstandarder godkendt af 
Kommissionen i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1606/20021 enten 
midlertidigt eller permanent ikke er i 
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overensstemmelse med den i denne artikel 
fastlagte værdiansættelsestilgang.
De tekniske gennemførelsesstandarder 
som omhandlet i første afsnit vedtages i 
overensstemmelse med artikel 15 i 
forordning (EU) nr. …/… [EIOPA].
EIOPA udarbejder udkast til tekniske 
gennemførelsesstandarder, som skal være 
Kommissionen i hænde senest den 31. 
december 2011.
__________________
1EFT L 243 af 11.9.2002, s. 1.

Or. en

Ændringsforslag 77

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 15
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 77a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tekniske oplysninger fra Den Europæiske 
Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og 

Arbejdsmarkedspensionsordninger

Diskonteringssatser

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

1. Den relevante risikofrie rentekurve, som 
skal anvendes til beregning af det i artikel 
77, stk. 2, nævnte bedste skøn, fastsættes 
og offentliggøres af EIOPA for hver 
relevant valuta i det mindste hvert kvartal. 
Dette afsnits kapitel VII finder anvendelse 
på basis af dette bedste skøn.
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De i stk. 1 nævnte oplysninger 
offentliggøres mindst hvert kvartal for 
hver relevant valuta på en måde, der er i 
overensstemmelse med de i artikel 86 
nævnte metoder.

2. Hvis EIOPA bemærker en 
illikviditetspræmie på de finansielle 
markeder i perioder med stresset likviditet,
som er afledt af den i artikel 86 nævnte 
formel og er højere end X procentpoint, 
skal der offentliggøres en tilpasset 
relevant risikofri rentekurve for hver 
relevant valuta med samme hyppighed 
som den i stk. 1 nævnte relevante 
risikofrie rentekurve. 
Tilsynsmyndighederne kan kun tillade 
forsikrings- og genforsikringsselskaberne 
at bruge den tilpassede relevante risikofrie 
rentekurve ved beregningen af det bedste 
skøn for visse substantielt illikvide 
passiver, som præciseret i henhold til 
artikel 86. I så fald skal forsikrings- og 
genforsikringsselskaberne offentliggøre 
brugen af denne præmie og den 
monetære indvirkning på deres finansielle 
position.
3. EIOPA skal udføre de i stk. 1 og 2 
nævnte opgaver på en åben, objektiv og 
pålidelig måde.

Or. en

Begrundelse

Der bør foretages en tilpasning til den relevante risikofrie rentekurve med en 
illikviditetspræmie for at tage højde for en virkelig stresset markedssituation. EIOPA bør 
udarbejde en formel, på basis hvoraf der udledes en illikviditetspræmie, hvorved det kan 
undgås, at meget små præmier får en indvirkning på rentekurven. Derved opnås en større 
sikkerhed og forudsigelighed i markedet. Medlemsstaterne bør være i stand til ikke at tillade 
denne afvigelse for selskaber med basis i deres kompetenceområde.

Ændringsforslag 78

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 16
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 86 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Delegerede retsakter og Reguleringsmæssige tekniske standarder
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gennemførelsesretsakter

Or. en

Begrundelse

Gennemførelse af forholdsregler om forsikringsmæssige hensættelser kræver helt klart 
tilsynsmæssig ekspertise og bør derfor resultere i reguleringsmæssige tekniske standarder, 
hvilket gør yderligere tekniske gennemførelsesstandarder overflødige i henseende til "bedre 
regulering".

Ændringsforslag 79

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 16
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 86 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

For at sikre konsekvent harmonisering i 
forhold til metoder og beregninger med 
henblik på forsikringsmæssige 
hensættelser udarbejder EIOPA udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
med henblik på at præcisere:

Or. en

Begrundelse

Gennemførelse af forholdsregler om forsikringsmæssige hensættelser kræver helt klart 
tilsynsmæssig ekspertise og bør derfor resultere i reguleringsmæssige tekniske standarder, 
hvilket gør yderligere tekniske gennemførelsesstandarder overflødige i henseende til "bedre 
regulering".

Ændringsforslag 80Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 16
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 86 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de metoder, principper og teknikker, der 
anvendes til fastlæggelsen af den relevante 
risikofrie rentekurve, som skal anvendes til 
beregning af det i artikel 77, stk. 2, nævnte 

(Vedrører ikke den danske tekst)
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bedste skøn

Or. en

Ændringsforslag 81

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 16
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 86 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) de tilfælde, hvor de forsikringsmæssige 
hensættelser skal beregnes som en helhed 
eller som summen af et bedste skøn og et 
risikotillæg, og de metoder, der skal 
anvendes i tilfælde, hvor 
forsikringsmæssige hensættelser beregnes 
som en helhed

c) de tilfælde, hvor de forsikringsmæssige 
hensættelser skal beregnes som en helhed 
eller som summen af et bedste skøn og et 
risikotillæg, og de metoder, der skal 
anvendes i tilfælde, hvor 
forsikringsmæssige hensættelser beregnes 
som en helhed, jf. artikel 77, stk. 4

Or. en

Begrundelse

Gennemførelse af forholdsregler om forsikringsmæssige hensættelser kræver helt klart 
tilsynsmæssig ekspertise og bør derfor resultere i reguleringsmæssige tekniske standarder, 
hvilket gør yderligere tekniske gennemførelsesstandarder overflødige i henseende til "bedre 
regulering".

Ændringsforslag 82

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 16
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 86 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) de metoder og antagelser, der skal 
benyttes ved beregning af risikotillægget, 
herunder bestemmelse af den anerkendte 
egenkapital, der er nødvendig for at kunne 
dække forsikrings- og 
genforsikringsforpligtelser, og kalibrering 

d) de metoder og antagelser, der skal 
benyttes ved beregning af risikotillægget, 
herunder bestemmelse af den anerkendte 
egenkapital, der er nødvendig for at kunne 
dække forsikrings- og 
genforsikringsforpligtelser, og kalibrering 
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af kapitalomkostningssatsen af kapitalomkostningssatsen, jf. artikel 77, 
stk. 4

Or. en

Begrundelse

Gennemførelse af forholdsregler om forsikringsmæssige hensættelser kræver helt klart 
tilsynsmæssig ekspertise og bør derfor resultere i reguleringsmæssige tekniske standarder, 
hvilket gør yderligere tekniske gennemførelsesstandarder overflødige i henseende til "bedre 
regulering".

Ændringsforslag 83

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) de detaljerede kriterier for metoden til 
og formlen for udregning af 
illikviditetspræmien og metoden til at 
identificere substantielt illikvide passiver, 
jf. artikel 77a;

Or. en

Begrundelse

Gennemførelse af forholdsregler om forsikringsmæssige hensættelser kræver helt klart 
tilsynsmæssig ekspertise og bør derfor resultere i reguleringsmæssige tekniske standarder, 
hvilket gør yderligere tekniske gennemførelsesstandarder overflødige i henseende til "bedre 
regulering".

Ændringsforslag 84

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 16
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 86 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) de brancher, som forsikrings- og 
genforsikringsforpligtelser skal fordeles på 

e) de brancher, som forsikrings- og 
genforsikringsforpligtelser skal fordeles på 
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med henblik på beregning af de 
forsikringsmæssige hensættelser

med henblik på beregning af de 
forsikringsmæssige hensættelser, jf. artikel 
80

Or. en

Begrundelse

Gennemførelse af forholdsregler om forsikringsmæssige hensættelser kræver helt klart 
tilsynsmæssig ekspertise og bør derfor resultere i reguleringsmæssige tekniske standarder, 
hvilket gør yderligere tekniske gennemførelsesstandarder overflødige i henseende til "bedre 
regulering".

Ændringsforslag 85

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 16
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 86 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) de standarder, der skal overholdes for at 
sikre, at de data, der benyttes ved 
beregning af forsikringsmæssige 
hensættelser, er hensigtsmæssige, 
komplette og nøjagtige, og de specifikke 
tilfælde, hvor anvendelse af 
approksimative størrelser, herunder en 
individuel tilgang, til beregning af det 
bedste skøn vil være hensigtsmæssig

f) de standarder, der skal overholdes for at 
sikre, at de data, der benyttes ved 
beregning af forsikringsmæssige 
hensættelser, er hensigtsmæssige, 
komplette og nøjagtige, og de specifikke 
tilfælde, hvor anvendelse af 
approksimative størrelser, herunder en 
individuel tilgang, til beregning af det 
bedste skøn vil være hensigtsmæssig, jf. 
artikel 82

Or. en

Begrundelse

Gennemførelse af forholdsregler om forsikringsmæssige hensættelser kræver helt klart 
tilsynsmæssig ekspertise og bør derfor resultere i reguleringsmæssige tekniske standarder, 
hvilket gør yderligere tekniske gennemførelsesstandarder overflødige i henseende til "bedre 
regulering".
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Ændringsforslag 86

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Gennemførelse af forholdsregler om forsikringsmæssige hensættelser kræver helt klart 
tilsynsmæssig ekspertise og bør derfor resultere i reguleringsmæssige tekniske standarder, 
hvilket gør yderligere tekniske gennemførelsesstandarder overflødige i henseende til "bedre 
regulering".

Ændringsforslag 87

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 16
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 86 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIOPA forelægger disse udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
for Kommissionen senest den 1. marts 
2012.

Or. en

Begrundelse

Gennemførelse af forholdsregler om forsikringsmæssige hensættelser kræver helt klart 
tilsynsmæssig ekspertise og bør derfor resultere i reguleringsmæssige tekniske standarder, 
hvilket gør yderligere tekniske gennemførelsesstandarder overflødige i henseende til "bedre 
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regulering".

Ændringsforslag 88

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de reguleringsmæssige tekniske
standarder, der er omhandlet i første 
afsnit, i overensstemmelse med artikel 10-
14 i forordning (EU) nr. 1094/2010.

Or. en

Begrundelse

Gennemførelse af forholdsregler om forsikringsmæssige hensættelser kræver helt klart 
tilsynsmæssig ekspertise og bør derfor resultere i reguleringsmæssige tekniske standarder, 
hvilket gør yderligere tekniske gennemførelsesstandarder overflødige i henseende til "bedre 
regulering".

Ændringsforslag 89

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 16
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 86 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en
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Begrundelse

Gennemførelse af forholdsregler om forsikringsmæssige hensættelser kræver helt klart 
tilsynsmæssig ekspertise og bør derfor resultere i reguleringsmæssige tekniske standarder, 
hvilket gør yderligere tekniske gennemførelsesstandarder overflødige i henseende til "bedre 
regulering".

Ændringsforslag 90

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 16
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 86 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Gennemførelse af forholdsregler om forsikringsmæssige hensættelser kræver helt klart 
tilsynsmæssig ekspertise og bør derfor resultere i reguleringsmæssige tekniske standarder, 
hvilket gør yderligere tekniske gennemførelsesstandarder overflødige i henseende til "bedre 
regulering".

Ændringsforslag 91

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 17 – litra a
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 92 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Delegerede retsakter og 
gennemførelsesretsakter

Reguleringsmæssige tekniske standarder
og tekniske gennemførelsesstandarder

Or. en

Begrundelse

Procedurer hører under tekniske gennemførelsesstandarder. Emnet for dette afsnit kræver 
tilsynsmæssig ekspertise.
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Ændringsforslag 92

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 17 – litra b
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 92 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. For at sikre konsekvent harmonisering 
i forhold til værdiansættelsen af 
egenkapitalen udarbejder EIOPA udkast 
til reguleringsmæssige tekniske 
standarder med henblik på at præcisere:

Or. en

Begrundelse

Procedurer hører under tekniske gennemførelsesstandarder. Emnet for dette afsnit kræver 
tilsynsmæssig ekspertise.

Ændringsforslag 93

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 17 – litra b
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 92 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) kriterierne og proceduren for 
tilsynsmyndighedernes godkendelse af 
supplerende kapital som omhandlet i 
artikel 90;

kriterierne for tilsynsmyndighedernes 
godkendelse af supplerende kapital som 
omhandlet i artikel 90;

Or. en

Begrundelse

Procedurer hører under tekniske gennemførelsesstandarder. Emnet for dette afsnit kræver 
tilsynsmæssig ekspertise.
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Ændringsforslag 94

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 17 – litra b
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 92 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIOPA forelægger disse udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
for Kommissionen senest den 1. marts 
2012.

Or. en

Begrundelse

Procedurer hører under tekniske gennemførelsesstandarder. Emnet for dette afsnit kræver 
tilsynsmæssig ekspertise.

Ændringsforslag 95

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 17 – litra b
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 92 – stk. 1 – afsnit 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de reguleringsmæssige tekniske 
standarder, der er omhandlet i første 
afsnit, i overensstemmelse med artikel 10-
14 i forordning (EU) nr. 1094/2010.

Or. en

Begrundelse

Procedurer hører under tekniske gennemførelsesstandarder. Emnet for dette afsnit kræver 
tilsynsmæssig ekspertise.
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Ændringsforslag 96

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 17 – litra b a (ny)
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 92 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Følgende stykke indsættes:

"2a. For at sikre ensartede betingelser for 
anvendelsen af artikel 90 udarbejder 
EIOPA udkast til tekniske 
gennemførelsesstandarder vedrørende de 
procedurer, der skal følges, og de 
formater og modeller, der skal anvendes, 
for at tilsynsmyndighederne kan
godkende brugen af supplerende 
egenkapital.
EIOPA forelægger disse udkast til 
tekniske gennemførelsesstandarder for 
Kommissionen senest den 1. juni 2012.
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de i første afsnit nævnte tekniske 
gennemførelsesstandarder i 
overensstemmelse med artikel 15 i 
forordning (EU) nr. 1094/2010."

Or. {EN}en

Ændringsforslag 97

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 17 – litra c
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 92 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Stk. 3 affattes således: udgår
3. "Kommissionen tillægges beføjelser til 
at vedtage tekniske 
gennemførelsesstandarder for at 
fastlægge anvendelsesbetingelserne for 
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artikel 90 som suppleret ved de i stk. 1, 
litra a), i denne artikel nævnte delegerede 
retsakter vedrørende de anliggender, der 
er omfattet af de nævnte delegerede 
retsakter, navnlig med hensyn til den 
procedure, der skal følges i forbindelse 
med tilsynsmyndighedernes godkendelse 
af supplerende egenkapital.
De tekniske gennemførelsesstandarder 
som omhandlet i første afsnit vedtages i 
overensstemmelse med artikel 15 i 
forordning (EU) nr. …/… [EIOPA].
EIOPA udarbejder udkast til tekniske 
gennemførelsesstandarder, som skal være 
Kommissionen i hænde senest den 31. 
december 2011."

Or. en

Ændringsforslag 98

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 18
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 97 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Delegerede retsakter og 
gennemførelsesretsakter

Reguleringsmæssige tekniske standarder

Or. en

Begrundelse

De delegerede retsakter kræver tilsynsmæssig ekspertise.

Ændringsforslag 99

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 18
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 97 – stk. 1 – indledning 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

For at sikre konsekvent harmonisering i 
forhold til klassificering af egenkapital 
udarbejder EIOPA udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
med henblik på at præcisere:

Or. en

Begrundelse

De delegerede retsakter kræver tilsynsmæssig ekspertise.

Ændringsforslag 100

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 18
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 97 – stk. 1 – afsnit 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tager regelmæssigt den i 
stk. 1, litra a), nævnte liste op til revision 
og opdaterer den i givet fald i lyset af 
markedsudviklingen.

EIOPA forelægger disse udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
for Kommissionen senest den 1. marts 
2012.

Or. en

Begrundelse

De delegerede retsakter kræver tilsynsmæssig ekspertise.

Ændringsforslag 101

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 18
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 97 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de reguleringsmæssige tekniske 
standarder, der er omhandlet i første 
afsnit, i overensstemmelse med artikel 10-
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14 i forordning (EU) nr. 1094/2010.

Or. en

Begrundelse

De delegerede retsakter kræver tilsynsmæssig ekspertise.

Ændringsforslag 102

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 18
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 97 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage tekniske 
gennemførelsesstandarder for at 
fastlægge anvendelsesbetingelserne for 
artikel 93-96 som suppleret ved de i stk. 1 
i denne artikel nævnte delegerede 
retsakter vedrørende de anliggender, der 
er omfattet af de nævnte delegerede 
retsakter, navnlig med hensyn til 
klassificeringsmetoderne.

Kommissionen tager regelmæssigt den i 
stk. 1, litra a), nævnte liste op til revision 
og opdaterer den i givet fald i lyset af 
markedsudviklingen.

Or. en

Begrundelse

Der er ikke behov for at tillægge Kommissionen yderligere beføjelser, da den er omfattet af de 
reguleringsmæssige tekniske standarder i foregående stykke.

Ændringsforslag 103

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 18
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 97 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De tekniske gennemførelsesstandarder 
som omhandlet i første afsnit vedtages i 
overensstemmelse med artikel 15 i 

udgår
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forordning (EU) nr. …/… [EIOPA].

Or. en

Begrundelse

Der er ikke behov for at tillægge Kommissionen yderligere beføjelser, da den er omfattet af de 
reguleringsmæssige tekniske standarder i foregående stykke.

Ændringsforslag 104

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 18
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 97 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Der er ikke behov for at tillægge Kommissionen yderligere beføjelser, da den er omfattet af de 
reguleringsmæssige tekniske standarder i foregående stykke.

Ændringsforslag 105

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 19
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 99 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Delegerede retsakter og 
gennemførelsesretsakter

Reguleringsmæssige tekniske standarder

Or. en
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Begrundelse

Disse delegerede retsakter kræver tilsynsmæssig ekspertise.

Ændringsforslag 106

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 19
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 99 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. For at sikre konsekvent harmonisering 
i forhold til støtteberettigelse for 
egenkapital udarbejder EIOPA udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
med henblik på at præcisere:

Or. en

Begrundelse

Disse delegerede retsakter kræver tilsynsmæssig ekspertise.

Ændringsforslag 107

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 19
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 99 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIOPA forelægger disse udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
for Kommissionen senest den 1. marts 
2012.

Or. en

Begrundelse

Disse delegerede retsakter kræver tilsynsmæssig ekspertise.
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Ændringsforslag 108

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 19
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 99 – stk. 1 – afsnit 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de reguleringsmæssige tekniske 
standarder, der er omhandlet i første 
afsnit, i overensstemmelse med artikel 10-
14 i forordning (EU) nr. 1094/2010.

Or. en

Begrundelse

Disse delegerede retsakter kræver tilsynsmæssig ekspertise.

Ændringsforslag 109

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 19
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 99 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage tekniske 
gennemførelsesstandarder for at 
fastlægge anvendelsesbetingelserne for 
artikel 98 som suppleret ved de i stk. 1 i 
denne artikel nævnte delegerede retsakter 
vedrørende de anliggender, der er 
omfattet af de nævnte delegerede 
retsakter, navnlig med hensyn til 
tilpasninger i relation til afgrænsede 
fonde.

udgår

De tekniske gennemførelsesstandarder 
som omhandlet i første afsnit vedtages i 
overensstemmelse med artikel 15 i 
forordning (EU) nr. …/… [EIOPA].
EIOPA udarbejder udkast til tekniske 
gennemførelsesstandarder, som skal være 
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Kommissionen i hænde senest den 31. 
december 2011."

Or. en

Begrundelse

Overlapning med de reguleringsmæssige tekniske standarder i stk. 1.

Ændringsforslag 110

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 20
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 109 a – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Harmoniserede tekniske data til 
standardformel: Den Europæiske 
Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordningers rolle

Harmoniserede tekniske data til 
standardformel 

Or. en

Ændringsforslag 111

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Der kan anvendes en ekstern 
kreditvurdering for at bestemme 
sandsynligheden for misligholdelse ved 
beregningen af det i artikel 105, stk. 6, 
nævnte modpartsrisikomodul, forudsat at 
følgende betingelser er opfyldt:

Or. en
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Begrundelse

Godkendelsen af eksterne kreditvurderingsbureauer skal være afstemt og konsistent med 
kapitalkravsdirektiverne, herunder CRD 4, samt med forordningen om 
kreditvurderingsbureauer. Overlapninger bør undgås, og derfor er det fælles udvalgs rolle 
berettiget. EIOPA og EBA bør gøre optimal brug af ESMA's kompetencer og erfaring.

Ændringsforslag 112

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) eksterne kreditvurderinger udføres af et 
eksternt kreditvurderingsbureau (ECAI);

Or. en

Begrundelse

Godkendelsen af eksterne kreditvurderingsbureauer skal være afstemt og konsistent med 
kapitalkravsdirektiverne, herunder CRD 4, samt med forordningen om 
kreditvurderingsbureauer. Overlapninger bør undgås, og derfor er det fælles udvalgs rolle 
berettiget. EIOPA og EBA bør gøre optimal brug af ESMA's kompetencer og erfaring.

Ændringsforslag 113

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 20
Direktiv 2002/92/EF
Artikel 109 a – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) alle ECAI'er er 
kreditvurderingsbureauer, som er 
registreret eller certificeret i henhold til 
forordning (EF) nr. 1060/2009;

Or. en



PE466.970v02-00 72/192 PR\874812DA.doc

DA

Begrundelse

Godkendelsen af eksterne kreditvurderingsbureauer skal være afstemt og konsistent med 
kapitalkravsdirektiverne, herunder CRD 4, samt med forordningen om 
kreditvurderingsbureauer. Overlapninger bør undgås, og derfor er det fælles udvalgs rolle 
berettiget. EIOPA og EBA bør gøre optimal brug af ESMA's kompetencer og erfaring.

Ændringsforslag 114

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 20
Direktiv 2002/92/EF
Artikel 109 a – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) hvis et ECAI ikke er registreret i 
henhold til forordning (EF) nr. 
1060/2009, skal dets berettigelse 
godkendes af de europæiske 
tilsynsmyndigheder (ESA'er) gennem det 
fælles udvalg, og det skal opfylde 
metodekravene i afsnit II i forordning 
(EF) nr. 1060/2009;

Or. en

Begrundelse

Godkendelsen af eksterne kreditvurderingsbureauer skal være afstemt og konsistent med 
kapitalkravsdirektiverne, herunder CRD 4, samt med forordningen om 
kreditvurderingsbureauer. Overlapninger bør undgås, og derfor er det fælles udvalgs rolle 
berettiget. EIOPA og EBA bør gøre optimal brug af ESMA's kompetencer og erfaring.

Ændringsforslag 115

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 20
Direktiv 2002/92/EF
Artikel 109 a – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) det fælles udvalg offentliggør en liste 
over berettigede ECAI'er;
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delmodul "currency risk".

Or. en

Begrundelse

Godkendelsen af eksterne kreditvurderingsbureauer skal være afstemt og konsistent med 
kapitalkravsdirektiverne, herunder CRD 4, samt med forordningen om 
kreditvurderingsbureauer. Overlapninger bør undgås, og derfor er det fælles udvalgs rolle 
berettiget. EIOPA og EBA bør gøre optimal brug af ESMA's kompetencer og erfaring.

Ændringsforslag 116

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 20
Direktiv 2002/92/EF
Artikel 109 a – stk. 1 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) det fælles udvalg kontrollerer, at 
individuelle kreditvurderinger som et 
minimum gøres tilgængelige på samme 
vilkår for alle kreditinstitutter, der har en 
legitim interesse i disse individuelle 
kreditvurderinger;

Or. en

Begrundelse

Godkendelsen af eksterne kreditvurderingsbureauer skal være afstemt og konsistent med 
kapitalkravsdirektiverne, herunder CRD 4, samt med forordningen om 
kreditvurderingsbureauer. Overlapninger bør undgås, og derfor er det fælles udvalgs rolle 
berettiget. EIOPA og EBA bør gøre optimal brug af ESMA's kompetencer og erfaring.

Ændringsforslag 117

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 20
Direktiv 2002/92/EF
Artikel 109 a – stk. 1 – litra d b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) de eksterne kreditvurderinger 
indplaceres på en objektiv skala med 
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kreditkvalitetstrin via det fælles udvalg.

Or. en

Begrundelse

Godkendelsen af eksterne kreditvurderingsbureauer skal være afstemt og konsistent med 
kapitalkravsdirektiverne, herunder CRD 4, samt med forordningen om 
kreditvurderingsbureauer. Overlapninger bør undgås, og derfor er det fælles udvalgs rolle 
berettiget. EIOPA og EBA bør gøre optimal brug af ESMA's kompetencer og erfaring.

Ændringsforslag 118

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 20
Direktiv 2002/92/EF
Artikel 109 a – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. EIOPA har følgende opgaver:

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

Or. en

Ændringsforslag 119

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 20
Direktiv 2002/92/EF
Artikel 109 a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

a) mekanismen i delingen af 
forsikringskrav er gennemsigtig og på 
forhånd fuldt ud præciseret for den årlige 
periode, den gælder for,
b) mekanismen i delingen af 
forsikringskrav, antallet af 
forsikringsselskaber, som tager del i 
systemet til udligning af sygdomsrisici 
(Health Risk Equalisation System -
HRES), og risikoegenskaberne ved den 
aktivitet, som HRES dækker, sikrer, at for 
hvert selskab, der tager del i HRES, bliver 
udsvingene i årlige tab ved den aktivitet, 
som HRES dækker, væsentligt reduceret 
ved hjælp af HRES, både i forhold til 
præmien og til reserverisikoen,
c) den sygeforsikring, som dækkes af 
HRES, er obligatorisk og fungerer som et 
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delvist eller fuldstændigt alternativ til den 
sygesikring, der ydes af det lovhjemlede 
socialsikringssystem,
d) i tilfælde af forsikringsselskabers 
manglende deltagelse i HRES garanterer 
en eller flere regeringer at opfylde 
forsikringstagerens krav til den 
forsikringsaktivitet, som dækkes af 
HRES, fuldt ud.
Kommissionen kan i overensstemmelse 
med artikel 301a vedtage delegerede 
retsakter, som fastlægger supplerende 
kriterier.

Or. en

Begrundelse

Udtrykket "som opfylder specificerede kriterier" er for svagt. Kriterierne specificeres 
yderligere, eventuelt ved en delegeret retsakt, som fastlægger supplerende krav.

Ændringsforslag 120

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 21
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 111 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Delegerede retsakter og 
gennemførelsesretsakter

Reguleringsmæssige tekniske standarder

Or. en

Begrundelse

Disse delegerede retsakter kræver tilsynsmæssig ekspertise.

Ændringsforslag 121

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 21
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 111 – stk. 1 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Disse delegerede retsakter kræver tilsynsmæssig ekspertise.

Ændringsforslag 122

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 21
Direktiv2009/138/EF
Artikel 111 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) korrelationsparametrene, herunder om 
nødvendigt parametrene i bilag IV og 
procedurerne for ajourføring af disse 
parametre

d) korrelationsparametrene, herunder om 
nødvendigt parametrene i bilag IV

Or. en

Begrundelse

Procedurer hører under tekniske gennemførelsesstandarder.

Ændringsforslag 123

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 21
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 111 – stk. 1 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) kriterier i relation til de 
standardmetoder, som skal anvendes af 
forsikrings- og genforsikringsselskaber til 

(Vedrører ikke den danske tekst)
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beregning af de i litra j) nævnte 
selskabsspecifikke parametre, og alle de 
kriterier, der skal være opfyldt for at sikre, 
at de anvendte data er fyldestgørende, 
præcise og relevante, inden 
tilsynsmyndighederne kan give deres 
godkendelse

Or. en

Begrundelse

Procedurer hører under tekniske gennemførelsesstandarder.

Ændringsforslag 124

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 21
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 111 – stk. 1 – litra n

Kommissionens forslag Ændringsforslag

n) de detaljerede kriterier for 
godkendelsen af eksterne 
kreditvurderingsbureauer og for 
indplaceringen af kreditvurderinger på en 
skala for kreditkvalitet som nævnt i artikel 
109a, stk. 1, litra a)

n) indplaceringen af kreditvurderinger på 
en skala for kreditkvalitetstrin som nævnt i 
artikel 109a, stk. 1, litra f);

Or. en

Begrundelse

Berettigelseskriterierne er fastlagt i forordningen om kreditvurderingsbureauer.

Ændringsforslag 125

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 21
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 111 – stk. 1 – litra o

Kommissionens forslag Ændringsforslag

o) de i artikel 109a, stk. 1, litra c), nævnte o) de i artikel 109a, stk. 1a, litra b), nævnte 
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detaljerede kriterier for aktieindekset detaljerede kriterier for aktieindekset

Or. en

Ændringsforslag 126

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 21
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 111 – stk. 1 – litra p

Kommissionens forslag Ændringsforslag

p) de detaljerede kriterier for tilpasninger 
af valutaer, der er knyttet til euroen, for at 
lette beregningen af det i artikel 109a, stk. 
1, litra d), nævnte delmodul "currency risk"

p) de detaljerede kriterier for tilpasninger 
af valutaer, der er knyttet til euroen, for at 
lette beregningen af det i artikel 109a, stk. 
1a, litra d), nr. ii), nævnte delmodul 
"currency risk"

Or. en

Ændringsforslag 127

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 128

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 21
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 111 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIOPA forelægger disse udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
for Kommissionen senest den 1. marts 
2012.

Or. en

Ændringsforslag 129

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 21
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 111 – stk. 1 – afsnit 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de reguleringsmæssige tekniske 
standarder, der er omhandlet i første 
afsnit, i overensstemmelse med artikel 10-
14 i forordning (EU) nr. 1094/2010.

Or. en

Ændringsforslag 130

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 21
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 111 – stk. 1 – afsnit 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at sikre ensartede betingelser for 
anvendelsen af denne artikel udarbejder 
EIOPA udkast til tekniske 
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gennemførelsesstandarder vedrørende de 
procedurer, der skal følges, og de 
formater og modeller, der skal anvendes, 
vedrørende:
a) ajourføring af de i litra d) nævnte 
korrelationsparametre,
b) tilsynsmyndighedernes godkendelse af 
at bruge de i litra k) nævnte 
selskabsspecifikke parametre.

Or. en

Ændringsforslag 131

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 21
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 111 – stk. 1 – afsnit 1 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIOPA forelægger disse udkast til 
tekniske gennemførelsesstandarder for 
Kommissionen senest den 1. juni 2012.

Or. en

Ændringsforslag 132

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 21
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 111 – stk. 1 – afsnit 1 e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en
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Ændringsforslag 133

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 21
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 111 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

EIOPA forelægger disse udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
for Kommissionen senest den 1. marts 
2012.
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de reguleringsmæssige tekniske 
standarder, der er omhandlet i første 
afsnit, i overensstemmelse med artikel 10-
14 i forordning (EU) nr. 1094/2010.
Disse gennemførelsesforanstaltninger
finder anvendelse på de aktiver, der 
medgår til dækning af de 
forsikringsmæssige hensættelser, dog ikke 
aktiver med relation til 
livsforsikringsaftaler, hvor 
investeringsrisikoen bæres af 
forsikringstagerne. Kommissionen tager 
disse reguleringsmæssige tekniske 
standarder op til revision på baggrund af 
standardformlens udvikling og udviklingen 
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på de finansielle markeder.

Or. en

Begrundelse

Overensstemmelse med den vedtagne Solvens II-tekst.

Ændringsforslag 134

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 21
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 111 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage tekniske 
gennemførelsesstandarder for at 
fastlægge:

udgår

a) anvendelsesbetingelserne for artikel 
101-110 som suppleret ved de i stk. 1, litra 
a)-m), nævnte delegerede retsakter 
vedrørende anliggender, der er omfattet af 
de nævnte delegerede retsakter, og
b) de standardmetoder, der skal anvendes 
til at beregne de i stk. 1, litra j), nævnte 
virksomhedsspecifikke parametre.
De tekniske gennemførelsesstandarder 
som omhandlet i første afsnit vedtages i 
overensstemmelse med artikel 15 i 
forordning (EU) nr. …/… [EIOPA].
EIOPA udarbejder udkast til tekniske 
gennemførelsesstandarder, som skal være 
Kommissionen i hænde senest den 31. 
december 2011."

Or. en

Begrundelse

Målet med dette stykke kan allerede opnås med de reguleringsmæssige tekniske standarder i 
stk. 1.
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Ændringsforslag 135

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 22
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 114 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Delegerede retsakter og 
gennemførelsesretsakter

Reguleringsmæssige tekniske standarder 
og tekniske gennemførelsesstandarder

Or. en

Ændringsforslag 136

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 22
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 114 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

For at sikre konsekvent harmonisering i 
forhold til solvenskapitalkravet, helt og 
delvist intern model, udarbejder EIOPA 
udkast til reguleringsmæssige tekniske 
standarder med henblik på at præcisere:

Or. en

Ændringsforslag 137

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 22
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 114 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) proceduren for godkendelse af en 
intern model

udgår

Or. en
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Begrundelse

Procedurer hører under tekniske gennemførelsesstandarder.

Ændringsforslag 138

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 22
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 114 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) procedurerne for godkendelse af større 
ændringer i en intern model og ændringer 
i den politik, der skal følges ved ændring af 
en intern model som nævnt i artikel 115

c) den politik, der skal følges ved ændring 
af en intern model som nævnt i artikel 115

Or. en

Begrundelse

Procedurer hører under tekniske gennemførelsesstandarder.

Ændringsforslag 139

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 22
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 114 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) tilgange, herunder, hvor det er 
hensigtsmæssigt, 
misligholdelsesteknikker, der gør det 
muligt at sikre fuldstændig integration af 
en delvist intern model i standardformlen 
for solvenskapitalkravet og kravene til 
anvendelse af alternative teknikker.

d) den måde, hvorpå en delvist intern 
model skal integreres fuldt ud i 
standardformlen for solvenskapitalkravet, 
jf. artikel 113, stk. 1, litra c), og kravene til 
anvendelse af alternative 
integrationsteknikker.

Or. en
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Ændringsforslag 140

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 22
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 114 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIOPA forelægger disse udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
for Kommissionen senest den 1. marts 
2012.

Or. en

Ændringsforslag 141

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 22
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 114 – stk. 1 – afsnit 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de i andet afsnit omhandlede 
reguleringsmæssige tekniske standarder i 
overensstemmelse med artikel 10-14 i 
forordning (EU) nr. 1094/2010.

Or. en

Ændringsforslag 142

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 22
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 114 – stk. 1 – afsnit 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at sikre ensartede betingelser for 
anvendelsen af denne artikel udarbejder 
EIOPA udkast til tekniske 
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gennemførelsesstandarder vedrørende de 
procedurer, der skal følges, og de 
formater og modeller, der skal anvendes 
vedrørende:
a) godkendelse af en intern model, jf. 
artikel 112, og
b) godkendelse af større ændringer i en 
intern model og ændringer i den politik, 
der skal følges ved ændring af en intern 
model, jf. artikel 115

Or. en

Ændringsforslag 143

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 22
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 114 – stk. 1 – afsnit 1 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIOPA forelægger disse udkast til 
tekniske gennemførelsesstandarder for 
Kommissionen senest den 1. juni 2012.

Or. en

Ændringsforslag 144

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 22
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 114 – stk. 1 – afsnit 1 e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de i fjerde afsnit omhandlede 
tekniske gennemførelsesstandarder i 
overensstemmelse med artikel 15 i 
forordning (EU) nr. 1094/2010."
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Or. en

Ændringsforslag 145

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 22
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 114 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage tekniske 
gennemførelsesstandarder for at 
fastlægge anvendelsesbetingelserne for 
artikel 112-126 som suppleret ved de i stk. 
1 i denne artikel nævnte delegerede 
retsakter vedrørende de anliggender, der 
er omfattet af de nævnte delegerede 
retsakter, navnlig med hensyn til de i dette 
stykke nævnte procedurer, justeringer og 
alternative teknikker. De i andet afsnit 
nævnte tekniske 
gennemførelsesstandarder vedtages i 
overensstemmelse med artikel 15 i 
forordning (EU) nr. …/… [EIOPA]. 
EIOPA udarbejder udkast til tekniske 
gennemførelsesstandarder, som skal være 
Kommissionen i hænde senest den 31. 
december 2011."

udgår

Or. en

Ændringsforslag 146

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 23
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 127 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Delegerede retsakter og 
gennemførelsesretsakter

Reguleringsmæssige tekniske standarder
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Or. en

Ændringsforslag 147

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 23
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 127 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vedtager i 
overensstemmelse med artikel 301a og på
de i artikel 301b og 301c anførte 
betingelser delegerede retsakter med 
hensyn til artikel 120-126 angående 
anvendelsen af interne modeller i hele EU.

For at sikre konsekvent harmonisering i 
forhold til artikel 120-126 og for at 
fremme en bedre vurdering af 
risikoprofilen hos og ledelsen af 
forsikrings- og 
genforsikringsselskabernes virksomhed 
udarbejder EIOPA udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
for at præcisere anvendelsen af interne 
modeller i hele EU.

Or. en

Begrundelse

Disse delegerede retsakter kræver tilsynsmæssig ekspertise.

Ændringsforslag 148

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 23
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 127 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage tekniske
gennemførelsesstandarder for at 
fastlægge anvendelsesbetingelserne for 
artikel 120-126 som suppleret ved de i stk. 
1 nævnte delegerede retsakter vedrørende 
de anliggender, der er omfattet af de 

EIOPA forelægger disse udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
for Kommissionen senest den 1. marts 
2012.
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nævnte delegerede retsakter.

Or. en

Begrundelse

Disse delegerede retsakter kræver tilsynsmæssig ekspertise.

Ændringsforslag 149

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 23
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 127 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De i andet afsnit nævnte tekniske 
gennemførelsesstandarder vedtages i 
overensstemmelse med artikel 15 i 
forordning (EU) nr. …/… [EIOPA].
EIOPA udarbejder udkast til tekniske 
gennemførelsesstandarder, som skal være 
Kommissionen i hænde senest den 31. 
december 2011.

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de reguleringsmæssige tekniske 
standarder, der er omhandlet i første 
afsnit, i overensstemmelse med artikel 10-
14 i forordning (EU) nr. 1094/2010.

Or. en

Begrundelse

Disse delegerede retsakter kræver tilsynsmæssig ekspertise.

Ændringsforslag 150

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 23 a (nyt)
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 129 – stk. 1 – litra d – afsnit i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

23a) Artikel 129, stk. 1, litra d), nr. i), 
affattes således:
" i) 2.300.000 EUR for 
skadesforsikringsselskaber, herunder 
interne forsikringsselskaber, undtagen 
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hvis alle eller nogle af de risici, der er 
omfattet af en af klasserne 10-15 på listen 
i bilag I, del A, er dækket, i hvilket 
tilfælde grænsen skal være på mindst 
3.500.000 EUR."

Or. en

Begrundelse

Beløbene i nr. i) og ii) skulle også have været ændret i overensstemmelse med artikel 300 
(EUT C 41 af 19.2.2009). Livsforsikring og genforsikring skulle være uforandrede.

Ændringsforslag 151

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 23 b (nyt)
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 129 – stk. 1 – litra d – afsnit i i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

23b) Artikel 129, stk. 1, litra d), nr. ii), 
affattes således:
"ii) 3.500.000 EUR for 
livsforsikringsselskaber, herunder interne 
forsikringsselskaber"

Or. en

Begrundelse

Beløbene i nr. i) og ii) skulle også have været ændret i overensstemmelse med artikel 300 
(EUT C 41 af 19.2.2009). Livsforsikring og genforsikring skulle være uforandrede.

Ændringsforslag 152

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 24
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 129 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) 3 200 000 EUR for 
genforsikringsselskaber, undtagen for 

iii) 3.500.000 EUR for 
genforsikringsselskaber, undtagen for 



PE466.970v02-00 92/192 PR\874812DA.doc

DA

captive-genforsikringsselskaber, hvor 
minimumskapitalkravet skal være på 
mindst 1 100 000 EUR,"

captive-genforsikringsselskaber, hvor 
minimumskapitalkravet skal være på 
mindst 1.100.000 EUR"

Or. en

Begrundelse

Beløbene i nr. i) og ii) skulle også have været ændret i overensstemmelse med artikel 300 
(EUT C 41 af 19.2.2009). Livsforsikring og genforsikring skulle være uforandrede.

Ændringsforslag 153

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 27
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 130 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Delegerede retsakter Reguleringsmæssige tekniske standarder 

Or. en

Begrundelse

Disse delegerede retsakter kræver tilsynsmæssig ekspertise.

Ændringsforslag 154

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 27
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 130 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vedtager i 
overensstemmelse med artikel 301a og på 
de i artikel 301b og 301c nævnte anførte 
betingelser delegerede retsakter, hvori 
præciseres, hvordan det i artikel 128 og 
129 nævnte minimumskapitalkrav 
beregnes.

For at sikre konsekvent harmonisering 
med hensyn til minimumskapitalkrav 
udarbejder EIOPA udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
med henblik på at præcisere metoderne 
for beregning af det i artikel 128 og 129 
nævnte minimumskapitalkrav.

Or. en
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Begrundelse

Disse delegerede retsakter kræver tilsynsmæssig ekspertise.

Ændringsforslag 155

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 27
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 130 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIOPA forelægger disse udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
for Kommissionen senest den 1. marts 
2012.

Or. en

Begrundelse

Disse delegerede retsakter kræver tilsynsmæssig ekspertise.

Ændringsforslag 156

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 27
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 130 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de reguleringsmæssige tekniske 
standarder, der er omhandlet i første 
afsnit, i overensstemmelse med artikel 10-
14 i forordning (EU) nr. 1094/2010.

Or. en

Begrundelse

Disse delegerede retsakter kræver tilsynsmæssig ekspertise.



PE466.970v02-00 94/192 PR\874812DA.doc

DA

Ændringsforslag 157

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 29
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 135 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Delegerede retsakter Reguleringsmæssige tekniske standarder 
og tekniske gennemførelsesstandarder

Or. en

Ændringsforslag 158

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 29
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 135 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen kan i overensstemmelse 
med artikel 301a og på de i artikel 301b og
301c anførte betingelser vedtage 
delegerede retsakter for at præcisere 
kvalitative krav på følgende områder:

1. For at sikre konsekvent harmonisering 
i forhold til artikel 132, stk. 2, og 132, stk. 
3, kan EIOPA udarbejde udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
for at præcisere kvalitative krav på 
følgende områder:

Or. en

Ændringsforslag 159

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) identifikation, måling, overvågning,
forvaltning og indberetning af risici i 
forbindelse med investeringer i relation til 

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

Or. en

Begrundelse

Indberetning af procedurer hører under tekniske gennemførelsesstandarder.

Ændringsforslag 160

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 29
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 135 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Indberetning af procedurer hører under tekniske gennemførelsesstandarder.

Ændringsforslag 161

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 29
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 135 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de reguleringsmæssige tekniske 
standarder, der er omhandlet i første 
afsnit, i overensstemmelse med artikel 10-
14 i forordning (EU) nr. 1094/2010.

Or. en
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Ændringsforslag 162

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 29
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 135 – stk. 1 – afsnit 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at sikre ensartede betingelser for 
anvendelsen af litra a) og b) kan EIOPA 
udarbejde udkast til tekniske 
gennemførelsesstandarder vedrørende de 
indberetningsprocedurer, der skal følges, 
og de formater og modeller, der skal 
anvendes.

Or. en

Ændringsforslag 163

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 29
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 135 – stk. 1 – afsnit 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 164

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 29
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 135 – stk. 2 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Kommissionen vedtager i 
overensstemmelse med artikel 301a
delegerede retsakter for at præcisere 
følgende:

Or. en

Ændringsforslag 165

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 29
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 135 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) følgerne af at overtræde kravene i litra 
a)-b) i dette stykke, herunder, hvor det er 
hensigtsmæssigt og uanset bestemmelserne 
i artikel 101, stk. 3, foranstaltninger, som 
indfører et forholdsmæssigt supplerende 
kapitalkrav."

c) præciseringer af, under hvilke 
omstændigheder der kan stilles krav om et 
kapitaltillæg, hvis kravene i litra a)-b) i 
dette stykke er blevet overtrådt, uanset 
bestemmelserne i artikel 101, stk. 3."

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til artikel 37.

Ændringsforslag 166

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 29
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 136 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. For at sikre konsekvent 
harmonisering i forhold til denne artikel 
udarbejder EIOPA udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
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med henblik på at præcisere metoderne 
for beregning af kapitaltillæg, jf. stk. 1, 
litra c).
EIOPA forelægger disse udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
for Kommissionen senest den 1. marts 
2012.
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de reguleringsmæssige tekniske 
standarder, der er omhandlet i første 
afsnit, i overensstemmelse med artikel 10-
14 i forordning (EU) nr. 1094/2010.

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til artikel 37.

Ændringsforslag 167

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

I tilfælde af usædvanligt store fald på de 
finansielle markeder som erklæret af 
EIOPA i overensstemmelse med dette 
stykke og i samråd med Det Europæiske 
Udvalg for Systemiske Risici, der er 
nedsat ved forordning (EU) nr. 
1092/2010, kan tilsynsmyndighederne 
forlænge den i stk. 3, andet afsnit, nævnte 
periode med en passende periode under 
hensyn til alle relevante faktorer.

Or. en
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Ændringsforslag 168

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Følgende indsættes som fjerde og femte
afsnit:

b) Følgende andet og tredje afsnit
indsættes efter første afsnit:

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

Uden at det berører artikel 18 i forordning 
(EU) nr. 1094/2010, kan EIOPA i 
forbindelse med dette stykke på anmodning 
af den kompetente tilsynsmyndighed eller 
på eget initiativ vedtage en afgørelse, hvori 
tilstedeværelsen af et usædvanligt stort fald 
på de finansielle markeder fastslås. Der 
foreligger et usædvanligt stort fald på de 
finansielle markeder, når der sker et fald 
på de finansielle markeder, som er 
uforudset, brat og voldsomt og adskiller sig 
fra de nedgange, der indtræffer som led i 
de økonomiske konjunkturer.

Or. en

Ændringsforslag 169

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 30 – litra b
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 138 – stk. 4 – afsnit 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

EIOPA vurderer mindst en gang om 
måneden, om de i det foregående afsnit 
nævnte forhold stadig gør sig gældende på 
datoen for vurderingen. EIOPA kan på 
anmodning af den kompetente 
tilsynsmyndighed eller på eget initiativ 
vedtage en afgørelse, hvori det erklæres, at 
det usædvanligt store fald på de finansielle 
markeder ikke længere foreligger.

Or. en

Ændringsforslag 170

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 31
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 143 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Delegerede retsakter Reguleringsmæssige tekniske standarder

Or. en

Ændringsforslag 171

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 31
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 143 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen vedtager i 
overensstemmelse med artikel 301a og på 
de i artikel 301b og 301c nævnte 
betingelser delegerede retsakter for at 

1. For at sikre konsekvent harmonisering 
i forhold til artikel 138, stk. 4, udarbejder 
EIOPA udkast til reguleringsmæssige 
tekniske standarder for at præcisere, 
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præcisere, hvilke procedurer EIOPA skal 
følge ved fastlæggelsen af eksistensen af 
et udsædvanligt stort fald på de finansielle 
markeder, og hvilke faktorer der skal tages 
i betragtning med henblik på anvendelsen 
af artikel 138, stk. 4, herunder den længste 
passende periode udtrykt i det samlede 
antal måneder, som skal være ens for alle 
forsikrings- og genforsikringsselskaber 
som nævnt i artikel 138, stk. 4, første 
afsnit.

hvilke faktorer der skal tages i betragtning 
med henblik på anvendelsen af artikel 138, 
stk. 4, herunder den længste periode 
udtrykt i det samlede antal måneder, som 
skal være ens for alle forsikrings- og 
genforsikringsselskaber som nævnt i artikel 
138, stk. 4, første afsnit.

Or. en

Ændringsforslag 172

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 31
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 143 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIOPA forelægger disse udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
for Kommissionen senest den 1. marts 
2012.

Or. en

Ændringsforslag 173

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 31
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 143 – stk. 1 – afsnit 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de reguleringsmæssige tekniske 
standarder, der er omhandlet i første 
afsnit, i overensstemmelse med artikel 10-
14 i forordning (EU) nr. 1094/2010.
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Or. en

Ændringsforslag 174

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 31
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 143 – stk. 1 – afsnit 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at sikre ensartede betingelser for 
anvendelsen af artikel 138, stk. 4, 
udarbejder EIOPA udkast til tekniske 
gennemførelsesstandarder, som 
præciserer, hvilke procedurer EIOPA skal 
følge ved fastlæggelsen af eksistensen af 
et udsædvanligt stort fald på de finansielle 
markeder, jf. artikel 138, stk. 4.

Or. en

Ændringsforslag 175

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 31
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 143 – stk. 1 – afsnit 1 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIOPA forelægger disse udkast til 
tekniske gennemførelsesstandarder for 
Kommissionen senest den 1. juni 2012.

Or. en

Ændringsforslag 176

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 31
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 143 – stk. 1 – afsnit 1 e (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 177

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 31
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 143 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen kan, når det er 
nødvendigt at øge konvergensen, i 
overensstemmelse med artikel 301a og på 
de i artikel 301b og 301c anførte 
betingelser vedtage delegerede retsakter
for nærmere at præcisere indholdet af den i 
artikel 138, stk. 2, nævnte 
genoprettelsesplan, den i artikel 139, stk. 2, 
nævnte finansieringsplan og, for så vidt 
angår artikel 141, under behørig 
hensyntagen til at undgå procykliske 
virkninger."

2. For at sikre konsekvent harmonisering 
i forhold til artikel 138, stk. 2, 139, stk. 2, 
og 141, kan EIOPA udarbejde udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
for at præcisere indholdet af den i artikel 
138, stk. 2, nævnte genoprettelsesplan, den 
i artikel 139, stk. 2, nævnte 
finansieringsplan og, for så vidt angår 
artikel 141, under behørig hensyntagen til 
at undgå procykliske virkninger.

Or. en

Ændringsforslag 178

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 31
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 143 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de reguleringsmæssige tekniske 
standarder, der er omhandlet i første 
afsnit, i overensstemmelse med artikel 10-
14 i forordning (EU) nr. 1094/2010.

Or. en

Ændringsforslag 179

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 31 a (nyt)
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 149 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

31a) Artikel 149, stk. 1, affattes således:

"Enhver ændring, som 
forsikringsselskabet agter at foretage i de 
i artikel 147 omhandlede oplysninger, 
underkastes fremgangsmåden i artikel 
147 og 148."

Or. en

Begrundelse

Der skulle have været en reference til artikel 147 i stedet for artikel 145.

Ændringsforslag 180

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 32
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 155 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Desuden kan tilsynsmyndigheden i 
værtslandet henvise sagen til EIOPA og 
anmode om bistand i overensstemmelse 

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

med artikel 19, stk. 1-4 og 6, i forordning 
(EU) nr. 1094/2010. I så fald kan EIOPA 
handle i overensstemmelse med de 
beføjelser, den er tillagt i henhold til denne 
artikel.

Or. en

Begrundelse

Værtslandet råder over alle tænkelige beføjelser til at gribe ind, jf. stk. 3. Men hjemlandet kan 
være uenigt med værtslandets vurdering og indgriben og bør derfor have mulighed for at 
henvise sagen til EIOPA.

Ændringsforslag 181

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 32 a (nyt)
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 155 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

32a) Artikel 155, stk. 9, affattes således:

"9. Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen og EIOPA om antallet og 
arten af sager, der har ført til afslag i 
henhold til artikel 146 og 148, eller hvor 
der er truffet foranstaltninger i henhold 
til stk. 3 og 4 i denne artikel."

Or. en

Begrundelse

Overensstemmelse med omnibus I, artikel 9, stk. 11.

Ændringsforslag 182

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 33
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 158 – stk. 2 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 183

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 35 – litra a
Direktiv2009/138/EF
Artikel 172 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen vedtager i 
overensstemmelse med artikel 301a og på 
de i artikel 301b og 301c anførte 
betingelser delegerede retsakter til 
præcisering af kriterierne for vurdering af, 
hvorvidt de solvensregler, som et 
tredjeland anvender på den 
genforsikringsvirksomhed, der udøves af 
selskaber med hovedsæde i det pågældende 
tredjeland, er ækvivalente med reglerne i 
afsnit I.

1. Kommissionen vedtager i 
overensstemmelse med artikel 301a 
delegerede retsakter til præcisering af 
kriterierne for vurdering af, hvorvidt de 
solvensregler, som et tredjeland anvender 
på den genforsikringsvirksomhed, der 
udøves af selskaber med hovedsæde i det 
pågældende tredjeland, er ækvivalente med 
reglerne i afsnit I.

Or. en

Begrundelse

Der er behov for en "lissabonisering" af forskriftsproceduren. Af hensyn til 
gennemsigtigheden er der behov for at offentliggøre de tredjelande, der er ækvivalente.
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Ændringsforslag 184

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 35 – litra a a (ny)
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 172 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Stk. 2 affattes således:

"Hvis de i henhold til stk. 1 fastlagte 
kriterier er opfyldt af et tredjeland, kan 
Kommissionen i overensstemmelse med 
artikel 301a og bistået af EIOPA i 
overensstemmelse med artikel 33, stk. 2, i 
forordning (EU) nr. 1094/2010, beslutte, 
at solvensregler, som et tredjeland 
anvender på den 
genforsikringsvirksomhed, der udøves af 
selskaber med hovedsæde i det 
pågældende tredjeland, er ækvivalente 
med reglerne i afsnit I.
Disse afgørelser tages regelmæssigt op til 
fornyet overvejelse for at tage hensyn til 
eventuelle ændringer i solvensreglerne i 
afsnit I og til solvensreglerne i 
tredjelandet.
EIOPA offentliggør og ajourfører på sit 
websted en liste over alle de tredjelande, 
der henvises til i første afsnit."

Or. en

Begrundelse

Der er behov for en "lissabonisering" af forskriftsproceduren. Af hensyn til 
gennemsigtigheden er der behov for at offentliggøre de tredjelande, der er ækvivalente.

Ændringsforslag 185

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 35 – litra b
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 172 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

a) tredjelandet har forpligtet sig skriftligt 
over for EU til at vedtage og anvende en 
solvensordning, som kan betragtes som 
ækvivalent i overensstemmelse med stk. 2 
inden udløbet af denne periode;
(b) tredjelandet har indført et 
konvergensprogram til opfyldelse af 
denne forpligtelse;
(c) der er blevet tildelt tilstrækkelige 
midler til opfyldelse af denne forpligtelse;
(d) den nuværende solvensordning i 
tredjelandet er risikobaseret og baseret på 
markedsværdien af aktiver og passiver;
e) der er indgået aftaler om udveksling af 
fortrolige oplysninger i forbindelse med 
tilsynet i overensstemmelse med artikel 
264;
f) det vurderes, at tredjelandet overholder 
kerneprincipper, principper og standarder 
vedtaget af Det Internationale 
Forsikringstilsynsorgan (IAIS).
Alle afgørelser vedrørende midlertidig 
ækvivalens skal tage højde for rapporter 
fra Kommissionen i overensstemmelse 
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med artikel 177. De pågældende 
afgørelser tages op til regelmæssig 
revision på grundlag af årlige 
statusrapporter fra det relevante 
tredjeland, som fremlægges for og 
vurderes af Kommissionen og EIOPA 
hver sjette måned.
EIOPA offentliggør og ajourfører på sit 
websted en liste over alle de tredjelande, 
der henvises til i første afsnit.
Kommissionen kan i overensstemmelse 
med artikel 301a vedtage delegerede 
retsakter til nærmere præcisering af 
betingelserne i første afsnit.

Or. en

Ændringsforslag 186

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

5. Den periode, der er nævnt i stk. 4, er på 
fem år at regne fra den i artikel 310 
omhandlede dato eller løber frem til den 
dato, hvor solvensordningen i det 
pågældende tredjeland, i 
overensstemmelse med stk. 2, betragtes 
som værende ækvivalent med det, der er 
fastlagt i afsnit I, alt efter hvad der 
indtræffer først.

Or. en
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Ændringsforslag 187

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 35 – litra b
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 172 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen kan i overensstemmelse 
med den i artikel 301, stk. 2, omhandlede 
forskriftsprocedure afgøre, om 
tredjelandet har opfyldt betingelserne i 
artikel 174, stk. 4, og den delegerede 
retsakt i relation til de i stk. 4 omhandlede 
solvensordninger.

6. Genforsikringsaftaler indgået med 
selskaber med hovedsæde i et tredjeland, 
der er midlertidigt ækvivalente i henhold 
til stk. 4, behandles på samme måde som i 
stk. 3. Artikel 173 finder også anvendelse 
på genforsikringsselskaber med 
hovedsæde i et tredjeland, der er 
midlertidigt ækvivalent i henhold til stk. 4.

Disse afgørelser tages op til regelmæssig 
revision.

Or. en

Ændringsforslag 188

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 35 a (nyt)
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 176

Kommissionens forslag Ændringsforslag

35a) Artikel 176 affattes således:
"Information fra medlemsstaterne til 

Kommissionen og EIOPA
Medlemsstaternes tilsynsmyndigheder 
underretter Kommissionen, EIOPA og de 
øvrige medlemsstaters tilsynsmyndigheder 
om enhver meddelelse af tilladelse til et 
direkte eller indirekte datterselskab, hvis 
moderselskab eller moderselskaber 
henhører under et tredjelands lovgivning.
Der gives i den forbindelse også 
oplysninger om den pågældende koncerns 
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opbygning. 
Når et selskab henhørende under et 
tredjelands lovgivning 
erhverver kapitalinteresser i et 
forsikrings- eller genforsikringsselskab, 
der er meddelt tilladelse i Fællesskabet, 
som bevirker, at forsikrings- eller 
genforsikringsselskabet bliver et 
datterselskab af dette tredjelandsselskab, 
underretter hjemlandets 
tilsynsmyndigheder Kommissionen, 
EIOPA og de øvrige medlemsstaters 
tilsynsmyndigheder herom."

Or. en

Ændringsforslag 189

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 35 b (nyt)
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 177 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

35b) Artikel 177, stk. 1, affattes således:
"1. Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen og EIOPA om alle 
generelle vanskeligheder, som deres 
forsikrings- eller genforsikringsselskaber 
har mødt i forbindelse med etablering 
eller udøvelse af virksomhed i et 
tredjeland."

Or. en

Ændringsforslag 190

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 36
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 210 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen kan i overensstemmelse 
med artikel 301a og på de i artikel 301b 
og 301c anførte betingelser vedtage 
delegerede retsakter, hvori 
bestemmelserne i stk. 1 præciseres med 
hensyn til overvågning, forvaltning og 
kontrol af risici, der opstår som følge af 
finite reinsurance-virksomhed.

2. For at sikre konsekvent harmonisering 
i forhold til "finite reinsurance" kan 
EIOPA udarbejde udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
for at præcisere overvågning, forvaltning 
og kontrol af risici, der opstår som følge af 
finite reinsurance-virksomhed.

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de reguleringsmæssige tekniske 
standarder, der er omhandlet i første 
afsnit, i overensstemmelse med artikel 10-
14 i forordning (EU) nr. 1094/2010.
For at sikre ensartede betingelser for 
anvendelsen af paragraf 1, kan EIOPA 
udarbejde udkast til tekniske 
gennemførelsesstandarder vedrørende de 
indberetningsprocedurer, der skal følges, 
og de formater og modeller, der skal 
anvendes.
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de i tredje afsnit omhandlede 
tekniske gennemførelsesstandarder i 
overensstemmelse med artikel 15 i 
forordning (EU) nr. 1094/2010.

Or. en

Begrundelse

De delegerede retsakter kræver tilsynsmæssig ekspertise. Tekniske gennemførelsesstandarder 
er tilføjet for at præcisere rapporteringsprocedurerne, hvis det er nødvendigt.

Ændringsforslag 191

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 37 – litra a
Direktiv 2002/92/EF
Artikel 211 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen vedtager i 2. For at sikre konsekvent harmonisering 
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overensstemmelse med artikel 301a og på 
de i artikel 301b og 301c anførte 
betingelser delegerede retsakter for at 
præcisere følgende: 

i forhold til artikel 211, stk. 1, udarbejder 
EIOPA udkast til reguleringsmæssige 
tekniske standarder med henblik på at 
præcisere følgende kriterier for 
tilsynsmyndighedernes godkendelse:

Or. en

Begrundelse

De delegerede retsakter kræver tilsynsmæssig ekspertise.

Ændringsforslag 192

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 37 – litra a
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 211 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIOPA forelægger disse udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
for Kommissionen senest den 1. marts 
2012.

Or. en

Begrundelse

De delegerede retsakter kræver tilsynsmæssig ekspertise.

Ændringsforslag 193

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 37 – litra a
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 211 – stk. 2 – afsnit 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de i første afsnit omhandlede 
reguleringsmæssige tekniske standarder i 
overensstemmelse med artikel 10-14 i 
forordning (EU) nr. 1094/2010.
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Or. en

Begrundelse

De delegerede retsakter kræver tilsynsmæssig ekspertise.

Ændringsforslag 194

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 37 – litra a
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 211 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan i overensstemmelse 
med artikel 301a og på de i artikel 301b 
og 301c anførte betingelser vedtage 
delegerede retsakter om fastlæggelse af 
procedurer for tilsynsmyndighedens 
godkendelse af special purpose vehicles 
og procedurer for samarbejde og 
informationsudveksling mellem 
tilsynsmyndigheder i tilfælde, hvor en 
special purpose vehicle, som overtager 
risici fra forsikrings- eller 
genforsikringsselskaber, er etableret i en 
medlemsstat, som ikke er den 
medlemsstat, hvor forsikringsselskabet 
har opnået tilladelse.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 195

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 37 – litra a
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 211 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. For at sikre ensartede betingelser for 
anvendelsen af artikel 211, stk. 1 og 2, 
udarbejder EIOPA udkast til tekniske 
gennemførelsesstandarder vedrørende de 
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procedurer, der skal følges, og de 
formater og modeller, der skal anvendes, 
for at tilsynsmyndighederne kan 
godkende oprettelsen af special purpose 
vehicles.
EIOPA forelægger disse udkast til 
tekniske gennemførelsesstandarder for 
Kommissionen senest den 1. juni 2012.
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de tekniske 
gennemførelsesstandarder, der er nævnt i 
første afsnit, i overensstemmelse med 
artikel 15 i forordning (EU) 
nr. 1094/2010.
EIOPA kan med henblik på at sikre 
ensartede betingelser for anvendelsen af 
artikel 211, stk. 1 og 2, udarbejde udkast 
til tekniske gennemførelsesstandarder 
vedrørende de procedurer, der skal følges, 
og de formater og modeller, der skal 
anvendes, til samarbejde og 
informationsudveksling mellem 
tilsynsmyndigheder, når der er oprettet en 
special purpose vehicle, som overtager 
risici fra forsikrings- eller 
genforsikringsselskaber, i en medlemsstat, 
som ikke er den medlemsstat, hvor 
forsikrings- eller genforsikringsselskabet 
har opnået tilladelse.

Or. en

Begrundelse

Procedurer hører under de tekniske gennemførelsesstandarder. Målet med stk. 4 er indføjet i 
det nye stk. 2a, som logisk set bør placeres før stk. 3.

Ændringsforslag 196

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 37 – litra a
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 211 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Special purpose vehicles, der er 
godkendt inden den 31. december 2012, er 
omfattet af lovgivningen i den 
medlemsstat, som har godkendt den 
pågældende special purpose vehicle. 
Enhver ny aktivitet, som er indledt af en 
sådan special purpose vehicle efter denne 
dato, er omfattet af bestemmelserne i stk. 1 
og 2."

3. Special purpose vehicles, der er 
godkendt inden den 31. december 2012, er 
omfattet af lovgivningen i den 
medlemsstat, som har godkendt den 
pågældende special purpose vehicle. 
Enhver ny aktivitet, som er indledt af en 
sådan special purpose vehicle efter denne 
dato, er omfattet af bestemmelserne i stk. 
1, 2 og 2a.

Or. en

Begrundelse

Procedurer hører under de tekniske gennemførelsesstandarder. Målet med stk. 4 er indføjet i 
det nye stk. 2a, som logisk set bør placeres før stk. 3.

Ændringsforslag 197

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 37 – litra b
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 211 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Som stk. 4 indsættes: udgår
"4. Kommissionen tillægges beføjelser til 
at vedtage tekniske 
gennemførelsesstandarder for at 
fastlægge anvendelsesbetingelserne for 
nævnte artikel som suppleret ved de i stk. 
2 nævnte delegerede retsakter vedrørende 
de anliggender, der er omfattet af de 
nævnte delegerede retsakter, navnlig med 
hensyn til proceduren for 
tilsynsmyndighedens godkendelse af 
special purpose vehicles og procedurerne 
for samarbejde og informationsudveksling 
mellem tilsynsmyndigheder. 
De tekniske gennemførelsesstandarder 
som omhandlet i første afsnit vedtages i 
overensstemmelse med artikel 15 i 
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forordning (EU) nr. …/… [EIOPA]. 
EIOPA udarbejder udkast til tekniske 
gennemførelsesstandarder, som skal være 
Kommissionen i hænde senest den 31. 
december 2011."

Or. en

Begrundelse

Procedurer hører under de tekniske gennemførelsesstandarder. Målet med stk. 4 er indføjet i 
det nye stk. 2a, som logisk set bør placeres før stk. 3.

Ændringsforslag 198

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 37 a (nyt)
Direktiv2009/138/EF
Artikel 212 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

37a) Artikel 212, stk. 1, litra e), affattes 
således:
"e) ved "tilsynskollegiet" forstås en 
permanent, men fleksibel struktur med 
hensyn til samarbejde, koordinering og 
lettelse af beslutningstagningen 
vedrørende tilsynet med en koncern, hvis 
medlemmer er som følger:
- den koncerntilsynsførende;
- andre tilsynsmyndigheder, der fører 
tilsyn med koncernen, end den 
koncerntilsynsførende; og
- EIOPA, som i forbindelse med denne 
definition anses for at være en 
tilsynsmyndighed."

Or. en

Begrundelse

Artikel 21, stk. 2, i EIOPA-forordningen definerer EIOPA som en tilsynsmyndighed i forhold 
til kollegierne, hvor den indtager en ledende rolle med henblik på at sikre, at kollegiet drives 
på en konsekvent og sammenhængende måde.
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Ændringsforslag 199

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 37 b (nyt)
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 216 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

37b) I artikel 216, stk. 1, affattes andet 
afsnit således:
"I så fald begrunder tilsynsmyndigheden 
sin afgørelse over for både den 
koncerntilsynsførende og det endelige 
moderselskab på fællesskabsniveau. Den 
koncerntilførende underretter 
tilsynskollegiet i overensstemmelse med 
artikel 248, stk. 1a."

Or. en

Ændringsforslag 200

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 37 b (nyt)
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 216 – stk. 4 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) I artikel 216, stk. 4, affattes tredje 
afsnit således:
"Tilsynsmyndigheden redegør for 
sådanne afgørelser over for både 
selskabet og den koncerntilsynsførende. 
Den koncerntilførende underretter 
tilsynskollegiet i overensstemmelse med 
artikel 248, stk. 1a."

Or. en
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Ændringsforslag 201

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 38
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 216 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

7. Kommissionen kan i overensstemmelse 
med artikel 301a vedtage delegerede 
retsakter, der præciserer, under hvilke 
omstændigheder den i stk. 1 omhandlede 
afgørelse kan træffes.

Or. en

Ændringsforslag 202

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 38 a (nyt)
Direktiv 2002/92/EC
Artikel 217 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

38a) I artikel 217, stk. 1, indsættes 
følgende afsnit:
"I så fald begrunder 
tilsynsmyndighederne deres aftale over 
for både den koncerntilsynsførende og det 
endelige moderselskab på 
fællesskabsniveau. Den koncerntilførende 
underretter tilsynskollegiet i 
overensstemmelse med artikel 248, stk. 
1a."

Or. en
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Ændringsforslag 203

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 39
Direktiv2009/138/EF
Artikel 217 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Kommissionen kan i overensstemmelse 
med artikel 301a vedtage delegerede 
retsakter, der præciserer, under hvilke 
omstændigheder den i stk. 1 omhandlede 
afgørelse kan træffes.

Or. en

Ændringsforslag 204

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 40
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 227 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

40) Artikel 227, stk. 2, andet afsnit, 
affattes således:

40) Artikel 227, stk. 2, affattes således:

"Kontrollen af, hvorvidt reglerne i 
tredjelandet som minimum er 
ækvivalente, foretages af den 
koncerntilsynsførende efter anmodning 
fra det deltagende selskab eller på eget 
initiativ. Den koncerntilsynsførende
samarbejder med EIOPA i 
overensstemmelse med artikel 33, stk. 2, i 
forordning (EU) nr. 1094/2010.

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

"Den koncerntilsynsførende konsulterer, 
bistået af EIOPA, de øvrige kompetente 
tilsynsmyndigheder, inden der træffes 
afgørelse om ækvivalens. Denne afgørelse 
skal træffes i overensstemmelse med de i 
stk. 3 fastlagte kriterier. Den 
koncerntilsynsførende træffer ingen 
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afgørelse i forhold til et tredjeland, som er 
i strid med en afgørelse truffet over for det 
pågældende tredjeland på et tidligere 
tidspunkt.
Hvis tilsynsmyndighederne er uenige i 
den afgørelse, der er truffet i 
overensstemmelse med afsnit 2, kan de 
henvise sagen til EIOPA og anmode om 
bistand i overensstemmelse med artikel 
19, stk. 1-3 og 6 i forordning (EU) nr. 
1094/2010 senest 3 måneder efter 
meddelelsen om den tilsynsførendes 
afgørelse. I så fald kan EIOPA handle i 
overensstemmelse med de beføjelser, den 
er tillagt i henhold til denne artikel."

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at medlemsstaterne ikke vedtager modstridende beslutninger. EIOPA's rolle er 
defineret i overensstemmelse med artikel 33, stk. 2, i EIOPA-forordningen. Der bør indføres 
mægling ved EIOPA i tilfælde af forskellige holdninger.

Ændringsforslag 205

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 41
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 227 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Kommissionen kan i overensstemmelse 
med artikel 301a vedtage delegerede 
retsakter til præcisering af kriterierne for 
en vurdering af, hvorvidt tilsynsordningen
i et tredjeland er ækvivalent med reglerne i 
afsnit I, kapitel VI.

Or. en
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Ændringsforslag 206

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 41
Direktiv 2002/92/EC
Artikel 227 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis de i henhold til stk. 1 fastlagte 
kriterier er opfyldt af et tredjeland, kan 
Kommissionen i overensstemmelse med 
artikel 301a og bistået af EIOPA i 
overensstemmelse med artikel 33, stk. 2, i 
forordning (EU) nr. 1094/2010, beslutte, 
at det pågældende tredjelands 
tilsynsordning er ækvivalent med det, der 
er fastlagt i afsnit I, kapitel VI.
Disse afgørelser tages regelmæssigt op til 
fornyet overvejelse for at tage hensyn til 
eventuelle ændringer i tilsynsordningen i 
afsnit I, kapitel VI, og i tredjelandet.
EIOPA offentliggør og ajourfører på sit 
websted en liste over alle de tredjelande, 
der henvises til i denne artikel.

Or. en

Begrundelse

Der er behov for en "lissabonisering" af forskriftsproceduren. Af hensyn til 
gennemsigtigheden er der behov for at offentliggøre de tredjelande, der er ækvivalente.

Ændringsforslag 207

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 41
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 227 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Stk. 2 finder ikke anvendelse, hvis 
Kommissionen træffer en afgørelse i 
overensstemmelse med stk. 4 eller 6 om, at 
et tredjelands solvensordning er 
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ækvivalent eller midlertidigt ækvivalent.
Konkluderes det i en afgørelse truffet af 
Kommissionen i overensstemmelse med 
stk. 4 eller 6, at et tredjelands 
tilsynsordning hverken kan betragtes som 
ækvivalent eller midlertidigt ækvivalent, 
finder muligheden i stk. 1, andet afsnit, 
for at tage hensyn til solvenskapitalkravet 
og egenkapital til dækning af 
solvenskapitalkravet i henhold til reglerne 
i det pågældende tredjeland, ikke 
anvendelse, og tredjelandsforsikrings-
eller genforsikringsselskabet behandles i 
så fald udelukkende i overensstemmelse 
med stk. 1, første afsnit.

Or. en

Ændringsforslag 208

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 42
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 227 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

6. Uanset bestemmelserne i stk. 5, afsnit 2, 
kan Kommissionen i overensstemmelse 
med artikel 301a, og i en begrænset 
periode og bistået af EIOPA i 
overensstemmelse med artikel 33, stk. 2, i 
forordning (EU) nr. 1094/2010, beslutte, 
at den tilsynsordning, som et tredjeland 
anvender på virksomhed, der udøves af 
selskaber med hovedsæde i det 
pågældende tredjeland, midlertidigt er 
ækvivalent med reglerne i afsnit I, kapitel 
IV, hvis det pågældende tredjeland som 
minimum har opfyldt nedenstående
betingelser:

a) tredjelandet har forpligtet sig skriftligt 
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over for EU til at vedtage og anvende en 
tilsynsordning, som kan betragtes som 
ækvivalent i overensstemmelse med stk. 2, 
inden udløbet af denne periode;
(b) tredjelandet har indført et 
konvergensprogram til opfyldelse af 
denne forpligtelse;
(c) der er blevet tildelt tilstrækkelige 
midler til opfyldelse af denne forpligtelse;
(d) den nuværende tilsynsordning i 
tredjelandet er risikobaseret og baseret på 
markedsværdien af aktiver og passiver;
e) der er indgået aftaler om udveksling af 
fortrolige oplysninger i forbindelse med 
tilsynet i overensstemmelse med artikel 
264;
f) det vurderes, at tredjelandet overholder 
kerneprincipper, principper og standarder 
vedtaget af Det Internationale 
Forsikringstilsynsorgan (IAIS).
Alle beslutninger vedrørende midlertidig 
ækvivalens skal tage højde for rapporter 
fra Kommissionen i overensstemmelse 
med artikel 177. De pågældende 
beslutninger skal tages op til regelmæssig 
revision på grundlag af årlige 
statusrapporter fra det relevante 
tredjeland, som fremlægges for og 
vurderes af Kommissionen og EIOPA 
halvårligt. 
EIOPA offentliggør og ajourfører på sit 
websted en liste over alle de tredjelande, 
der henvises til i denne artikel.
Kommissionen kan i overensstemmelse 
med artikel 301a vedtage delegerede 
retsakter til nærmere præcisering af 
betingelserne i første afsnit.

Or. en
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Ændringsforslag 209

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 42
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 227 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen kan i overensstemmelse 
med artikel 301a og på de i artikel 301b 
og 301c anførte betingelser vedtage 
delegerede retsakter til præcisering af 
længden af den i stk. 6 omhandlede 
overgangsperiode, som kan være kortere 
end perioden på højst 5 år, og de 
betingelser, som tredjelandet skal opfylde.
Betingelserne skal omfatte 
tilsynsmyndighedernes forpligtelser, deres 
overensstemmelse med en tilsvarende 
ordning i en given tidsperiode, ordningens 
eksisterende eller tilsigtede indhold samt 
samarbejdsspørgsmål, 
informationsudveksling og tavshedspligt.

7. Den periode, der er nævnt i stk. 6, er på 
fem år at regne fra den i artikel 310 
omhandlede dato eller løber frem til den 
dato, hvor solvensordningen i det 
pågældende tredjeland, i 
overensstemmelse med stk. 4, betragtes 
som værende ækvivalent med det, der er 
fastlagt i afsnit I, kapitel IV, alt efter hvad 
der indtræffer først.

Or. en

Ændringsforslag 210

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 42
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 227 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Kommissionen kan afgøre, om 
tredjelandet har opfyldt betingelserne i 
stk. 4 og den delegerede retsakt i relation 
til de i stk. 6 omhandlede 
solvensordninger i tredjelande.

8. Hvis der er truffet en afgørelse i 
henhold til stk. 6 om, at et tredjelands 
tilsynsordning er midlertidigt ækvivalent, 
skal det pågældende tredjeland anses for 
at være ækvivalent med formålet i stk. 1, 
pkt. 2.

Afgørelserne vedtages efter høring af Det 
Europæiske Udvalg for Forsikring og 
Arbejdsmarkedsorienterede Pensioner og 
i overensstemmelse med 
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forskriftsproceduren i artikel 301, stk. 2. 
Disse afgørelser tages op til regelmæssig 
revision.

Or. en

Ændringsforslag 211

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 42 a (nyt)
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 231 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

42a) Artikel 231, stk. 1, affattes således:
"1. Når et forsikrings- eller 
genforsikringsselskab og dets tilknyttede 
selskaber eller de tilknyttede selskaber 
under et forsikringsholdingselskab i 
fællesskab ansøger om tilladelse til at 
beregne koncernens konsoliderede 
solvenskapitalkrav og 
solvenskapitalkravet for koncernens 
forsikrings- og genforsikringsselskaber på 
basis af en intern model, samarbejder de 
kompetente tilsynsmyndigheder med 
henblik på at beslutte, hvorvidt der kan 
gives tilladelse, og fastsætte eventuelle 
betingelser og vilkår for en sådan 
tilladelse. 
En ansøgning som omhandlet i første 
afsnit indgives til den 
koncerntilsynsførende.
Den koncerntilsynsførende underretter de 
øvrige medlemmer af tilsynskollegiet […] 
og videregiver omgående den 
fuldstændige ansøgning til dem."

Or. en

Begrundelse

Det slettede er omfattet af tredje afsnit i stk. 1. 
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Ændringsforslag 212

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 42 b (nyt)
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 231 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

42b) Artikel 231, stk. 2, affattes således:
"2. De kompetente tilsynsmyndigheder 
bestræber sig så vidt muligt på at træffe 
en fælles afgørelse om ansøgningen 
senest seks måneder efter datoen for den 
koncerntilsynsførendes modtagelse af den 
fuldstændige ansøgning. "

Or. en

Begrundelse

Det slettede er omfattet af tredje afsnit i stk. 1.

Ændringsforslag 213

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 43
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 231 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den koncerntilsynsførende og enhver 
af de øvrige kompetente 
tilsynsmyndigheder kan i løbet af den i stk. 
2, nævnte periode konsultere EIOPA.
EIOPA skal også konsulteres, hvis den 
deltagende virksomhed anmoder herom.

3. Hvis en af de kompetente 
tilsynsmyndigheder inden for den i stk. 2 
nævnte periode har forelagt sagen for 
EIOPA i overensstemmelse med artikel 19 
i forordning (EF) nr. 1094/2010, udskyder 
den koncerntilsynsførende sin afgørelse 
og afventer en eventuel afgørelse fra
EIOPA i overensstemmelse med artikel 
19, stk. 3, i denne forordning, og træffer 
sin afgørelse i overensstemmelse med 
EIOPA's afgørelse. Afgørelsen 
anerkendes som bestemmende og 
anvendes af de kompetente 
tilsynsmyndigheder.
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Konsulteres EIOPA, underrettes alle de 
kompetente tilsynsmyndigheder herom, og 
den i stk. 2 nævnte periode forlænges med 
to måneder.

Den koncerntilsynsførende træffer en 
endelige afgørelse, hvis afgørelsen 
foreslået af panelet afvises i henhold til 
artikel 41, stk. 2 og 3, og artikel 44, stk. 1 
og 3 i forordning (EU) nr. 1094/2010. 
Afgørelsen anerkendes som bestemmende 
og anvendes af de kompetente 
tilsynsmyndigheder. Perioden på seks 
måneder anses for at være forligsfasen 
som omhandlet i artikel 19, stk. 2, i 
nævnte forordnings forstand. 
EIOPA træffer afgørelse inden for en frist 
på en måned. Efter udløbet af de seks 
måneder, eller efter at der er truffet en 
fælles beslutning, kan sagen ikke længere 
indbringes for EIOPA.

Or. en

Begrundelse

Overensstemmelse med omnibus I, CRD og FCD.

Ændringsforslag 214

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 43
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 231 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den koncerntilsynsførende fremsender 
et dokument til ansøgeren med den fælles 
afgørelse, der anfører den i stk. 2 nævnte
fulde begrundelse.

4. EIOPA kan udarbejde udkast til 
tekniske gennemførelsesstandarder med 
henblik på at sikre ensartede betingelser 
for anvendelsen af den i stk. 2 nævnte
fælles beslutningsproces med hensyn til 
de i stk. 1 omhandlede ansøgninger om 
tilladelser med henblik på at lette fælles 
beslutninger.

Er EIOPA blevet konsulteret i 
overensstemmelse med stk. 3, tager den 
kompetente tilsynsmyndighed behørigt 
hensyn til en sådan rådgivning, før de 
træffer deres fælles afgørelse. Den 
koncerntilsynsførende fremsender til 

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de tekniske 
gennemførelsesstandarder, der er nævnt i 
første afsnit, i overensstemmelse med 
artikel 15 i forordning (EU) 
nr. 1094/2010.



PR\874812DA.doc 129/192 PE466.970v02-00

DA

ansøgeren et dokument med den fælles 
afgørelse, som anfører den fulde 
begrundelse, og en redegørelse for 
eventuelle afvigelser fra EIOPA.

Or. en

Begrundelse

Overensstemmelse med omnibus I, CRD og FCD.

Ændringsforslag 215

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 43
Direktiv 2009/138/EC
Artikel 231 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Træffes der ingen fælles afgørelse
inden for de i henholdsvis stk. 2 og 3 
fastsatte perioder, træffer den 
koncerntilsynsførende selv afgørelse om 
ansøgningen.

5. Har de kompetente tilsynsmyndigheder 
truffet en fælles afgørelse i henhold til stk. 
2, fremsender den koncerntilsynsførende 
et dokument til ansøgeren med den fulde 
begrundelse. 

Den koncerntilsynsførende træffer 
afgørelse under behørig hensyntagen til 
følgende:
a) eventuelle synspunkter og forbehold, 
som de øvrige kompetente myndigheder 
har givet udtryk for i løbet af den 
relevante periode
b) er EIOPA blevet hørt, dennes 
rådgivning.

Den koncerntilsynsførende fremsender til 
ansøgeren og de øvrige kompetente 
tilsynsmyndigheder et dokument med 
afgørelsen, som anfører den fulde 
begrundelse, og en redegørelse for 
eventuelle afvigelser fra EIOPA's 
udtalelse.

Afgørelsen anerkendes som bestemmende 
og anvendes af de kompetente 
tilsynsmyndigheder.
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Or. en

Begrundelse

Overensstemmelse med omnibus I, CRD og FCD.

Ændringsforslag 216

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 43
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 231 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Hvis en af de kompetente myndigheder 
ved slutningen af de i henholdsvis stk. 2 
og 3 nævnte perioder har forelagt sagen 
for EIOPA i overensstemmelse med 
artikel 19 i forordning (EF) nr. …/… 
[EIOPA], udskyder den 
koncerntilsynsførende sin afgørelse og 
afventer en afgørelse fra EIOPA, som 
denne kan træffe i overensstemmelse med 
artikel 19, stk. 3, i denne forordning, og 
træffer sin afgørelse i overensstemmelse 
med EIOPA's afgørelse.

6. Træffes der ingen fælles afgørelse
senest seks måneder efter den 
koncerntilsynsførendes modtagelse af den 
fuldstændige ansøgning, træffer den 
koncerntilsynsførende selv afgørelse om 
ansøgningen.

De i henholdsvis stk. 2 og 3 nævnte 
perioder anses for at være forligsperioden 
som omhandlet i artikel 19, stk. 2, i den 
nævnte forordning.

Den koncerntilsynsførende træffer 
afgørelse under behørigt hensyn til 
eventuelle synspunkter og forbehold, som 
de øvrige kompetente myndigheder har 
givet udtryk for i løbet af den gældende 
periode.

EIOPA træffer afgørelse inden for en frist 
på en måned. Sagen forelægges ikke for 
EIOPA efter udløbet af de i henholdsvis 
stk. 2 og stk. 3 nævnte perioder, eller efter 
at der er truffet en fælles afgørelse."

Den koncerntilsynsførende fremsender et 
dokument med afgørelsen, som anfører 
den fulde begrundelse, til ansøgeren og de 
øvrige kompetente tilsynsmyndigheder.

Afgørelsen anerkendes som bestemmende 
og anvendes af de kompetente 
tilsynsmyndigheder."

Or. en
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Begrundelse

Overensstemmelse med omnibus I, CRD og FCD.

Ændringsforslag 217

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 43
Direktiv 2002/138/EF
Artikel 231 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Når en af de kompetente 
tilsynsmyndigheder finder, at
risikoprofilen for et forsikrings- eller 
genforsikringsselskab, som den har 
tilsynet for, afviger væsentligt fra de 
antagelser, der ligger til grund for den 
interne model, der er godkendt på 
koncernniveau, kan denne 
tilsynsmyndighed, så længe det 
pågældende selskab ikke har fundet en 
passende løsning på de mangler, som 
tilsynsmyndigheden har påpeget, beslutte i 
overensstemmelse med artikel 37 at lægge 
et kapitaltillæg til det pågældende 
forsikrings- eller genforsikringsselskabs 
solvenskapitalkrav, der er beregnet på 
basis af en sådan intern model.
Når et sådant kapitaltillæg ikke vil være 
hensigtsmæssigt, kan tilsynsmyndigheden 
undtagelsesvis kræve, at det pågældende 
selskab beregner sit solvenskapitalkrav på 
basis af standardformlen som omhandlet i 
afsnit I, kapitel VI, afdeling 4, 
underafdeling 1 og 2. 
Tilsynsmyndigheden kan i 
overensstemmelse med artikel 37, stk. 1, 
litra a) og c), beslutte at lægge et 
kapitaltillæg til det pågældende 
forsikrings- eller genforsikringsselskabs 
solvenskapitalkrav, der er beregnet på 
basis af standardformlen. 
Tilsynsmyndigheden redegør for enhver 
afgørelse som omhandlet i første og andet 
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afsnit over for både forsikrings- eller 
genforsikringsselskabet og de øvrige 
medlemmer af tilsynskollegiet.
EIOPA kan udsende retningslinjer for at 
sikre ensartede regler og en konsekvent 
og sammenhængende anvendelse af dette 
direktiv." 

Or. en

Ændringsforslag 218

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 43 a (nyt)
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 232 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

43a) Artikel 232, stk. 3, affattes således:
"Artikel 37, stk. 1 og 5, sammen med 
delegerede retsakter, reguleringsmæssige 
tekniske standarder og tekniske 
gennemførelsesstandarder besluttet i 
overensstemmelse med artikel 37, stk. 6 og 
7, finder tilsvarende anvendelse."

Or. en

Ændringsforslag 219

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 43 b (nyt)
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 232 – stk. 6 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

43b) I artikel 233, stk. 6, affattes tredje 
afsnit således:
"Artikel 37, stk. 1-5, sammen med 
delegerede retsakter, reguleringsmæssige 
tekniske standarder og tekniske 
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gennemførelsesstandarder besluttet i 
overensstemmelse med artikel 37, stk. 6-7, 
finder tilsvarende anvendelse."

Or. en

Ændringsforslag 220

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 44
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 234

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

For at sikre konsekvent harmonisering i 
forhold til koncernsolvens, udarbejder 
EIOPA udkast til reguleringsmæssige 
tekniske standarder for at præcisere de 
tekniske principper og metoder som 
omhandlet i artikel 220-229 og
gennemførelsen af artikel 230-233.

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

Or. en

Begrundelse

Disse delegerede retsakter kræver tilsynsmæssig ekspertise.
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Ændringsforslag 221

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 45
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 237

Kommissionens forslag Ændringsforslag

45) Artikel 237 ændres således: 45) Artikel 237 affattes således:
"Artikel 237
Datterselskaber af et forsikrings- eller 
genforsikringsselskab: afgørelse om 
ansøgningen
1. I forbindelse med ansøgninger om 
tilladelse til at blive omfattet af reglerne i 
artikel 238 og 239 arbejder de kompetente 
tilsynsmyndighederne sammen inden for 
tilsynskollegiet i fuldt samråd med henblik 
på at afgøre, om der skal gives tilladelse, 
og fastsætte eventuelle vilkår og 
betingelser for en sådan tilladelse.
En ansøgning som omhandlet i første 
afsnit kan kun indgives til den 
tilsynsmyndighed, som har godkendt 
datterselskabet. Denne tilsynsmyndighed 
underretter omgående de øvrige 
medlemmer af tilsynskollegiet herom og 
videregiver straks den fuldstændige 
ansøgning til disse.
2. De kompetente tilsynsmyndigheder 
bestræber sig så vidt muligt på at træffe 
en fælles afgørelse om ansøgningen 
senest tre måneder efter datoen for alle 
tilsynskollegiets medlemmers modtagelse 
af den fuldstændige ansøgning.

a) Stk. 3, 4 og 5 affattes således:
"3. I løbet af den i stk. 2 omhandlede 
periode kan den koncerntilsynsførende
eller enhver af de øvrige berørte 
tilsynsmyndigheder i tilfælde af uenighed 
om godkendelse af den i stk. 1 nævnte 
ansøgning konsultere EIOPA. 
Konsulteres EIOPA, underrettes alle de 
kompetente tilsynsmyndigheder herom, og 

3. Hvis en af de kompetente myndigheder
inden for den i stk. 2 omhandlede periode 
på tre måneder har forelagt sagen for 
EIOPA i overensstemmelse med artikel 19 
i forordning (EF) nr. 1094/2010, udskyder
den koncerntilsynsførende sin afgørelse og 
afventer en afgørelse fra EIOPA, som 
denne kan træffe i overensstemmelse med 
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den i stk. 2 nævnte periode forlænges med 
en måned.

artikel 19, stk. 3, i denne forordning, og 
træffer sin afgørelse i overensstemmelse 
med EIOPA's afgørelse. Afgørelsen 
anerkendes som bestemmende og 
anvendes af de kompetente 
tilsynsmyndigheder.

Er EIOPA blevet konsulteret, tager de 
kompetente tilsynsmyndigheder behørigt 
hensyn til en sådan rådgivning, før de 
træffer deres fælles afgørelse.

Den koncerntilsynsførende træffer en 
endelige afgørelse, hvis afgørelsen 
foreslået af panelet afvises i henhold til 
artikel 41, stk. 2 og 3 og artikel 44, stk. 1 
og 3 i forordning (EU) nr. 1094/2010. 
Afgørelsen anerkendes som bestemmende 
og anvendes af de kompetente 
tilsynsmyndigheder. Perioden på tre 
måneder anses for at være forligsfasen 
som omhandlet i artikel 19, stk. 2, i 
nævnte forordnings forstand. 
EIOPA træffer afgørelse inden for en frist 
på en måned. Efter udløbet af de tre 
måneder, eller efter at der er truffet en 
fælles beslutning, kan sagen ikke længere 
indbringes for EIOPA.
4. EIOPA kan udarbejde udkast til 
tekniske gennemførelsesstandarder med 
henblik på at sikre ensartede betingelser 
for anvendelsen af den i stk. 2 nævnte 
fælles beslutningsproces med hensyn til 
de i stk. 1 omhandlede ansøgninger om 
tilladelser med henblik på at lette fælles 
beslutninger.
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de tekniske 
gennemførelsesstandarder, der er nævnt i 
første afsnit, i overensstemmelse med 
artikel 15 i forordning (EU) 
nr. 1094/2010.

4. Den tilsynsmyndighed, der har godkendt 
datterselskabet, underretter ansøgeren om 
den i stk. 2 og 3 nævnte fælles afgørelse, 
hvori den fulde begrundelse anføres 
indeholdende, hvis EIOPA er blevet 
konsulteret, en redegørelse for enhver 
væsentlig afvigelse fra udtalelsen fra 
EIOPA. Den fælles afgørelse anerkendes 
som bestemmende og anvendes af de 

5. Har de kompetente tilsynsmyndigheder 
truffet en fælles afgørelse i henhold til 
stk. 2, fremsender den tilsynsmyndighed, 
der har godkendt datterselskabet, et 
dokument til ansøgeren med den fulde 
begrundelse. Den fælles afgørelse 
anerkendes som bestemmende og anvendes 
af de kompetente tilsynsmyndigheder.
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kompetente tilsynsmyndigheder.
5. Træffes der ingen fælles afgørelse af de 
kompetente tilsynsmyndigheder inden for 
de i stk. 2 og stk. 3, fastsatte perioder, 
træffer den koncerntilsynsførende selv 
afgørelse i forhold til ansøgningen.

6. Træffes der ingen fælles afgørelse af de 
kompetente tilsynsmyndigheder inden for 
den i stk. 2 fastsatte periode på tre 
måneder, træffer den 
koncerntilsynsførende selv afgørelse i 
forhold til ansøgningen.

Den koncerntilsynsførende træffer 
afgørelsen under behørigt hensyn til 
følgende:

Den koncerntilsynsførende træffer 
afgørelsen under behørigt hensyn til 
følgende:

a) eventuelle synspunkter og forbehold, 
som de berørte myndigheder har givet 
udtryk for i løbet af den relevante periode

a) eventuelle synspunkter og forbehold, 
som de berørte myndigheder har givet 
udtryk for i løbet af den relevante periode

b) eventuelle forbehold, som de øvrige 
kompetente myndigheder i tilsynskollegiet 
har givet udtryk for i løbet af den relevante 
periode

b) eventuelle forbehold, som de øvrige 
kompetente myndigheder i tilsynskollegiet 
har givet udtryk for i løbet af den relevante 
periode.

c) er EIOPA blevet hørt, dennes udtalelse.
Afgørelsen anfører den fulde begrundelse 
og indeholder en redegørelse for enhver 
væsentlig afvigelse fra de forbehold, som 
de øvrige tilsynsførende myndigheder har 
givet udtryk for, og udtalelsen fra EIOPA. 
Den koncerntilsynsførende fremsender en 
kopi af afgørelsen til ansøgeren og de 
øvrige kompetente tilsynsmyndigheder."

Afgørelsen anfører den fulde begrundelse 
og indeholder en redegørelse for enhver 
væsentlig afvigelse fra de forbehold, som 
de øvrige tilsynsførende myndigheder har 
givet udtryk for. Den 
koncerntilsynsførende fremsender en kopi 
af afgørelsen til ansøgeren og de øvrige 
berørte tilsynsmyndigheder. Afgørelsen 
betragtes som endelig og anvendes af de 
kompetente tilsynsmyndigheder."

b) Som stk. 6 indsættes:
"6. Hvis en af de kompetente 
myndigheder ved slutningen af de i 
henholdsvis stk. 2 og 3 nævnte perioder 
har forelagt sagen for EIOPA i 
overensstemmelse med artikel 19 i 
forordning (EF) nr. …/… [EIOPA], 
udskyder den kompetente 
tilsynsmyndighed sin afgørelse og 
afventer en afgørelse fra EIOPA, som 
denne kan træffe i overensstemmelse med 
artikel 19, stk. 3, i den nævnte forordning, 
og træffer sin afgørelse i 
overensstemmelse med EIOPA's 
afgørelse.
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De i henholdsvis stk. 2 og 3 nævnte 
perioder anses for at være forligsperioden 
som omhandlet i artikel 19, stk. 2, i den 
nævnte forordning. EIOPA træffer 
afgørelse inden for en frist på en måned.
Sagen forelægges ikke for EIOPA efter 
udløbet af de i henholdsvis stk. 2 og stk. 3 
nævnte perioder, eller efter at der er 
truffet en fælles afgørelse."

Or. en

Ændringsforslag 222

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 45 a (nyt)
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 238 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

45a) I artikel 238 affattes stk. 4 således:
"4. Tilsynskollegiet gør alt, hvad der står i 
dets magt, for at nå til enighed om 
forslaget fra den tilsynsmyndighed, der 
har godkendt datterselskabet, og om 
andre mulige foranstaltninger.
Aftalen anerkendes som bestemmende og 
anvendes af de kompetente 
tilsynsmyndigheder."

Or. en

Ændringsforslag 223

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 46
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 238 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Når der ikke er enighed mellem den 5. Når der ikke er enighed mellem den 
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tilsynsførende myndighed og den 
koncerntilsynsførende, kan hver 
tilsynsførende inden for en måned efter 
forslaget fra den tilsynsførende myndighed 
henvise sagen til EIOPA og anmode om 
bistand i overensstemmelse med artikel 19 
i forordning (EF) nr. …/… [EIOPA]. I så 
fald kan EIOPA handle i overensstemmelse 
med de beføjelser, den er tillagt i henhold 
til denne artikel, og træffe sin afgørelse 
senest to måneder efter henvisningen. 
Sagen henvises ikke til EIOPA efter 
udløbet af den i dette afsnit nævnte periode 
på en måned, eller efter at kollegiet er nået 
til enighed i overensstemmelse med stk. 4 i 
denne artikel.

tilsynsførende myndighed og den 
koncerntilsynsførende, kan hver 
tilsynsførende inden for en måned efter 
forslaget fra den tilsynsførende myndighed 
henvise sagen til EIOPA og anmode om 
bistand i overensstemmelse med artikel 19 
i forordning (EU) nr. 1094/2010. I så fald 
kan EIOPA handle i overensstemmelse 
med de beføjelser, den er tillagt i henhold 
til denne artikel, og træffe sin afgørelse 
senest en måned efter henvisningen. 
Perioden på en måned anses for at være 
forligsperioden i henhold til artikel 19, 
stk. 2. i denne forordning. Sagen henvises 
ikke til EIOPA efter udløbet af den i dette 
afsnit nævnte periode på en måned, eller 
efter at kollegiet er nået til enighed i 
overensstemmelse med stk. 4 i denne 
artikel.

Den tilsynsmyndighed, der har godkendt 
datterselskabet, udskyder sin afgørelse og 
afventer en eventuel afgørelse fra EIOPA i 
overensstemmelse med artikel 19, stk. 3, i 
nævnte forordning, og træffer sin afgørelse 
i overensstemmelse med EIOPA's 
afgørelse. 

Den tilsynsmyndighed, der har godkendt 
datterselskabet, udskyder sin afgørelse og 
afventer en eventuel afgørelse fra EIOPA i 
overensstemmelse med artikel 19 i nævnte 
forordning, og træffer sin afgørelse i 
overensstemmelse med EIOPA's afgørelse. 

Afgørelsen anerkendes som bestemmende 
og anvendes af de kompetente 
tilsynsmyndigheder.

Afgørelsen anfører den fulde begrundelse, 
som den er baseret på.

Afgørelsen anfører den fulde begrundelse, 
som den er baseret på.

Afgørelsen meddeles til datterselskabet og 
tilsynskollegiet.

Afgørelsen meddeles til datterselskabet og 
tilsynskollegiet.

Or. en

Ændringsforslag 224

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 47
Direktiv 2002/92/EC
Artikel 239 – stk. 4 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når der ikke er enighed mellem den 
tilsynsførende myndighed og den 
koncerntilsynsførende om godkendelsen af 
genoprettelsesplanen efter den i stk. 1 i 
denne artikel nævnte firemåneders periode 
eller om godkendelsen af de foreslåede 
foranstaltninger efter udgangen af den i 
stk. 2 i denne artikel nævnte periode på en 
måned, kan hver tilsynsførende myndighed 
efter den relevante periode i 
overensstemmelse med artikel 19 i 
forordning (EF) nr. …/… [EIOPA]
henvise sagen til EIOPA og anmode om 
bistand. I så fald kan EIOPA handle i 
overensstemmelse med de beføjelser, den 
er tillagt i henhold til denne artikel, og 
træffe sin afgørelse inden en måned efter 
en sådan henvisning. Sagen forelægges 
ikke for EIOPA efter udløbet af den i dette 
afsnit nævnte relevante periode, eller efter 
at kollegiet er nået til enighed i 
overensstemmelse med stk. 1, andet afsnit, 
eller stk. 2, andet afsnit, i denne artikel.

4. Når der ikke er enighed mellem de 
pågældende myndigheder om 
godkendelsen af genoprettelsesplanen 
inden for den i stk. 1 nævnte firemåneders 
periode eller om godkendelsen af de 
foreslåede foranstaltninger inden for den i 
stk. 2 nævnte periode på en måned, kan 
enhver tilsynsførende myndighed i 
overensstemmelse med artikel 19 i 
forordning (EU) nr. 1094/2010 henvise 
sagen til EIOPA og anmode om bistand. I 
så fald kan EIOPA handle i 
overensstemmelse med de beføjelser, den 
er tillagt i henhold til denne artikel, og 
træffe sin afgørelse inden en måned efter 
en sådan henvisning. Sagen forelægges 
ikke for EIOPA efter udløbet af den i dette 
afsnit nævnte periode på henholdsvis fire 
måneder og en måned, eller efter at 
kollegiet er nået til enighed i 
overensstemmelse med stk. 1, andet afsnit, 
eller stk. 2, andet afsnit. Perioden på 
henholdsvis fire måneder eller en måned 
anses for at være forligsperioden i 
henhold til artikel 19, stk. 2. i den 
pågældende forordning.

Or. en

Begrundelse

Dette vedrører tvister inden for kollegiet, ikke kun mellem en tilsynsmyndighed og den 
koncerntilsynsførende.

Ændringsforslag 225

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 47
Direktiv 2002/92/EC
Artikel 239 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den tilsynsmyndighed, der har godkendt Den tilsynsmyndighed, der har godkendt 
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datterselskabet, udskyder sin afgørelse og 
afventer en eventuel afgørelse fra EIOPA i 
overensstemmelse med artikel 19, stk. 3, i 
nævnte forordning og træffer sin endelige 
afgørelse i overensstemmelse med 
EIOPA's afgørelse. 

datterselskabet, udskyder sin afgørelse og 
afventer en eventuel afgørelse fra EIOPA i 
overensstemmelse med artikel 19, stk. 3, i 
nævnte forordning og træffer sin endelige 
afgørelse i overensstemmelse med 
EIOPA's afgørelse. Den pågældende 
afgørelse anerkendes som bestemmende 
og anvendes af de kompetente 
tilsynsmyndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 226

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 48
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 241 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Kommissionen vedtager i 
overensstemmelse med artikel 301a 
delegerede retsakter for at præcisere 
følgende:

Or. en

Ændringsforslag 227

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 49
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 242 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

49) I artikel 242, stk. 1, ændres "den 31. 
oktober 2014" til "den 31. december 
2014".

49) Artikel 242, stk. 1, affattes således:

"1. "Kommissionen foretager senest den 
31. december 2014 en bedømmelse af 
anvendelsen af afsnit III, navnlig i 
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forhold til samarbejdet mellem 
tilsynsmyndighederne i tilsynskollegiet og 
disses funktionsdygtighed, CEIOPS's 
retlige status og tilsynspraksisser i 
forbindelse med fastsættelse af 
kapitaltillæg, og forelægger Europa-
Parlamentet og Rådet en rapport, der i 
relevant omfang ledsages af forslag til 
ændringer af dette direktiv."

Or. en

Begrundelse

CEIOPS', nu EIOPA's, juridiske status er præciseret som ønsket af Parlamentet: Den har nu 
status som juridisk person.

Ændringsforslag 228

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 50
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 242 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

50) I artikel 242, stk. 2, ændres "den 31. 
oktober 2015" til "den 31. december 2015".

50) Artikel 242, stk. 2, affattes således:

a) datoen "den 31. oktober 2015" ændres 
til "den 31. december 2015";
b) litra e) udgår.

Or. en

Begrundelse

Der er i EIOPA-forordningen fastlagt en retligt bindende ramme for mægling i tilsynstvister. 
Processen herfor revideres i denne forordning

Ændringsforslag 229

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 51
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 244 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen kan i forbindelse med 
stk. 2 og 3 vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 301a og på 
de i artikel 301b og 301c anførte 
betingelser med hensyn til definitionen og 
identificeringen af en væsentlig 
risikokoncentration samt rapporteringen 
af en sådan risikokoncentration.

4. Kommissionen kan i forbindelse med 
stk. 2 og 3 vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 301a med 
hensyn til definitionen af en væsentlig 
risikokoncentration.

For at sikre konsekvent harmonisering, 
hvad angår tilsyn med 
risikokoncentration, kan EIOPA 
udarbejde udkast til reguleringsmæssige 
tekniske standarder med henblik på at 
præcisere identificeringen af en væsentlig 
risikokoncentration med henblik på stk. 3.
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de i andet afsnit omhandlede 
reguleringsmæssige tekniske standarder i 
overensstemmelse med artikel 10-14 i 
forordning (EU) nr. 1094/2010.
For at sikre ensartede betingelser for 
anvendelse af denne artikel kan EIOPA 
udarbejde udkast til tekniske 
gennemførelsesstandarder for at 
fastlægge standardformularer, -modeller 
og -procedurer til indberetning af disse 
risikokoncentrationer med henblik på 
stk. 2.
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de i fjerde afsnit omhandlede 
reguleringsmæssige tekniske standarder i 
overensstemmelse med artikel 15 i 
forordning (EU) nr. 1094/2010.

Or. en
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Ændringsforslag 230

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 52
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 245 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen kan i forbindelse med 
stk. 2 og 3 vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 301a og på 
de i artikel 301b og 301c anførte 
betingelser med hensyn til definitionen og 
identificeringen af væsentlige 
koncerninterne transaktioner samt 
rapporteringen af sådanne 
koncerninterne transaktioner.

4. Kommissionen kan i forbindelse med 
stk. 2 og 3 vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 301a med 
hensyn til definitionen af væsentlige 
koncerninterne transaktioner. 

For at sikre konsekvent harmonisering 
med hensyn til tilsyn med koncerninterne 
transaktioner kan EIOPA i forbindelse 
med stk. 3 udarbejde udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
for at præcisere identificeringen af 
væsentlige koncerninterne transaktioner.
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de i andet afsnit omhandlede 
reguleringsmæssige tekniske standarder i 
overensstemmelse med artikel 10-14 i 
forordning (EU) nr. 1094/2010.
For at sikre ensartede betingelser for 
anvendelse af denne artikel kan EIOPA i 
forbindelse med stk. 2 udarbejde udkast til 
tekniske gennemførelsesstandarder for at 
fastlægge ensartede formularer, modeller 
og procedurer til indberetning af 
koncerninterne transaktioner.
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de i fjerde afsnit omhandlede 
tekniske gennemførelsesstandarder i 
overensstemmelse med artikel 15 i 
forordning (EU) nr. 1094/2010.

Or. en
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Ændringsforslag 231

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 53
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 247 – stk. 3 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 247, stk. 3, affattes således: 
"3. De kompetente tilsynsmyndigheder 
kan i særlige tilfælde efter anmodning fra 
en af myndighederne træffe en fælles 
afgørelse om at fravige kriterierne i stk. 2, 
når anvendelsen heraf ville være 
uhensigtsmæssig under hensyntagen til 
koncernens struktur og den relative 
størrelse af forsikrings- og 
genforsikringsselskabets aktiviteter i 
forskellige lande, og udpege en anden 
tilsynsmyndighed som 
koncerntilsynsførende. 
Til dette formål kan enhver af de 
kompetente tilsynsmyndigheder anmode 
om, at der indledes drøftelser om, hvorvidt 
det er hensigtsmæssigt at anvende 
kriterierne som omhandlet i stk. 2. 
Sådanne drøftelser finder højst sted én 
gang årligt. 
De kompetente tilsynsmyndigheder 
bestræber sig så vidt muligt på at træffe 
en fælles afgørelse om valget af 
koncerntilsynsførende senest tre måneder 
efter, at der er indgivet anmodning om 
drøftelse. Tilsynsmyndighederne 
indhenter udtalelse fra koncernen, inden 
de træffer afgørelse. 
"Den udpegede koncerntilsynsførende 
fremsender den fælles afgørelse til 
koncernen behørigt begrundet."

Or. en
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Ændringsforslag 232

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 53
Direktiv 2009/318/EF
Artikel 247 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. De kompetente tilsynsmyndigheder kan 
i løbet af den i stk. 3, tredje afsnit nævnte 
tremåneders periode anmode om, at 
EIOPA konsulteres. Høres EIOPA, 
forlænges denne periode med to måneder.

4. Hvis en af de kompetente 
tilsynsmyndigheder inden for den i stk. 3, 
tredje afsnit, nævnte tremåneders periode 
har forelagt sagen for EIOPA i 
overensstemmelse med artikel 19, stk. 1-3 
og stk. 6, i forordning (EU) nr. 1094/2010, 
udskyder de pågældende 
tilsynsmyndigheder deres fælles afgørelse 
og afventer en afgørelse fra EIOPA, som 
denne kan træffe i overensstemmelse med 
artikel 19, stk. 3, i denne forordning, og 
træffer deres fælles afgørelse i 
overensstemmelse med EIOPA's 
afgørelse. Den fælles afgørelse betragtes 
som endelig og anvendes af de 
pågældende tilsynsmyndigheder. Den 
tremåneders periode anses for at være 
forligsperioden som omhandlet i artikel 
19, stk. 2, i den pågældende forordning.
EIOPA træffer afgørelse inden for en frist 
på en måned. Efter udløbet af de tre 
måneder, eller efter at der er truffet en 
fælles afgørelse, kan sagen ikke længere 
henvises til EIOPA. Den udpegede 
koncerntilsynsførende fremsender den 
fælles afgørelse til koncernen og til 
tilsynskollegiet og anfører den fulde 
begrundelse.

Or. en

Ændringsforslag 233

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 53
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 247 – stk. 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Er EIOPA blevet konsulteret, tager de 
kompetente tilsynsmyndigheder behørigt 
hensyn til EIOPA's rådgivning, før de 
træffer deres fælles afgørelse. Den fælles 
afgørelse anfører den fulde begrundelse 
og indeholder en redegørelse for enhver 
væsentlig afvigelse fra EIOPA's 
rådgivning.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 234

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 53
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 247 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Træffes der ingen fælles afgørelse om at 
fravige de i stk. 2 i denne artikel fastsatte 
kriterier, varetages den 
koncerntilsynsførendes opgaver af den 
tilsynsmyndighed, der er fastlagt i 
overensstemmelse med stk. 2 i denne 
artikel. Hvis en af de kompetente 
tilsynsførende efter de i stk. 3 og 4 nævnte 
perioder imidlertid har forelagt sagen for 
EIOPA i overensstemmelse med artikel 19 
i forordning (EF) nr. …/… [EIOPA], 
afventer de EIOPA's afgørelse.

6. Træffes der ingen fælles afgørelse, 
varetages den koncerntilsynsførendes 
opgaver af den tilsynsmyndighed, der er 
fastlagt i overensstemmelse med stk. 2 i 
denne artikel. 

De i henholdsvis stk. 3 og 4, nævnte 
perioder anses for at være forligsperioden 
som omhandlet i artikel 19, stk. 2, i den 
nævnte forordning. EIOPA træffer 
afgørelse inden for en frist på en måned. 
Sagen forelægges ikke for EIOPA, efter at 
der er truffet en fælles afgørelse.
Den tilsynsførendes opgave udøves af den 
tilsynsmyndighed, der er fastlagt i 
EIOPA's afgørelse. Afgørelsen 
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fremsendes til koncernen og 
tilsynskollegiet.

Or. en

Ændringsforslag 235

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 53
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 247 – stk. 7 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I tilfælde af væsentlige problemer i 
forbindelse med anvendelsen af kriterierne 
i stk. 2 og 3 i denne artikel vedtager 
Kommissionen i overensstemmelse med 
artikel 301a og på de i artikel 301b og 
301c anførte betingelser delegerede 
retsakter, der præciserer disse kriterier.

I tilfælde af væsentlige problemer i 
forbindelse med anvendelsen af kriterierne 
i stk. 2 og 3 i denne artikel vedtager 
Kommissionen i overensstemmelse med 
artikel 301a delegerede retsakter, der 
præciserer disse kriterier yderligere.

Or. en

Ændringsforslag 236

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 54 – litra a
Direktiv2009/138/EF
Artikel 248 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis den koncerntilsynsførende ikke 
udfører de i stk. 1 nævnte opgaver, eller 
hvis medlemmerne af kollegiet ikke 
samarbejder i det i det nævnte stykke 
foreskrevne omfang, kan de berørte 
tilsynsførende myndigheder henvise sagen 
til EIOPA og anmode om bistand i 
overensstemmelse med artikel 19 i 
forordning (EU) nr. …/2010 [EIOPA]. I så 
fald kan EIOPA handle i overensstemmelse 
med de beføjelser, den er tillagt i henhold 

Hvis den koncerntilsynsførende ikke 
udfører de i stk. 1 nævnte opgaver, eller 
hvis medlemmerne af tilsynskollegiet ikke 
samarbejder i det i det nævnte stykke 
foreskrevne omfang, kan de berørte 
tilsynsførende myndigheder henvise sagen 
til EIOPA og anmode om bistand i 
overensstemmelse med artikel 19, stk. 1-3 
og stk. 6, i forordning (EU) nr. 1094/2010. 
I så fald kan EIOPA handle i 
overensstemmelse med de beføjelser, den 
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til artikel 11 i den nævnte forordning. er tillagt i henhold til artikel 19 i den 
nævnte forordning.

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til artikel 21 i EIOPA-forordningen.

Ændringsforslag 237

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 54 – litra a a (ny)
Direktiv 2009/13/EF
Artikel 248 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Stk. 3, første afsnit, affattes således:
"3. Tilsynskollegiet består af den 
koncerntilsynsførende, 
tilsynsmyndighederne i alle de 
medlemsstater, hvor datterselskaberne har 
deres hjemsted, og EIOPA."

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til artikel 21 i EIOPA-forordningen.

Ændringsforslag 238

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 54 – litra b
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 248 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Stk. 4, andet og tredje afsnit, affattes 
således:

b) Stk. 4, andet afsnit, affattes således:

"Er der uenighed om samordningsaftalerne, 
kan ethvert medlem af tilsynskollegiet 
forelægge sagen for EIOPA.

"Er der uenighed om samordningsaftalerne, 
kan ethvert medlem af tilsynskollegiet 
forelægge sagen for EIOPA og anmode om 
bistand i overensstemmelse med artikel 
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19, stk. 1-3 og stk. 6, i forordning (EU) nr. 
1094/2010. I så fald kan EIOPA handle i 
overensstemmelse med de beføjelser, den 
er tillagt i henhold til artikel 19 i den 
nævnte forordning. Afgørelsen 
anerkendes som bestemmende og 
anvendes af de kompetente 
tilsynsmyndigheder."

Or. en

Ændringsforslag 239

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 54 – litra b
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 248 – stk. 4 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den koncerntilsynsførende tager efter 
konsultation af de kompetente 
tilsynsmyndigheder behørigt hensyn til en 
eventuel udtalelse afgivet af EIOPA inden 
for en frist på to måneder efter 
modtagelse heraf, inden der træffes en 
endelig afgørelse. Afgørelsen anfører den 
fulde begrundelse og indeholder en 
redegørelse for enhver væsentlig afvigelse 
fra udtalelsen fra EIOPA. Den 
koncerntilsynsførende fremsender 
afgørelsen til de øvrige kompetente 
tilsynsmyndigheder."

udgår

Or. en

Ændringsforslag 240

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 54 – litra b a (ny)
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 248 – stk. 5 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Stk. 5, andet afsnit, affattes således:
"Med forbehold af de rettigheder og 
pligter den koncerntilsynsførende og de 
andre tilsynsmyndigheder gives med dette 
direktiv, kan der med 
samordningsordningerne overlades 
yderligere opgaver til den 
koncerntilsynsførende, [...] de andre 
tilsynsmyndigheder eller EIOPA, hvor 
dette ville føre til et mere effektivt tilsyn 
med koncernen og ikke ville være til 
hinder for tilsynskollegiets medlemmers 
tilsynsaktiviteter med hensyn til deres 
respektive ansvarsområder."

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til artikel 21 i EIOPA-forordningen.

Ændringsforslag 241

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 54 – litra c
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 248 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage tekniske 
gennemførelsesstandarder vedrørende 
tilsynskollegiernes operationelle funktion. 

6. EIOPA udarbejder retningslinjer for 
tilsynskollegiernes operationelle funktion
på grundlag af grundige gennemgange af 
deres arbejde med henblik på at vurdere 
graden af konvergens mellem disse. En 
sådan gennemgang foretages mindst hvert 
tredje år. Medlemsstaterne sikrer, at den 
koncerntilsynsførende fremsender 
oplysningerne om tilsynskollegiernes 
funktion og om eventuelle vanskeligheder, 
der måtte være relevante for disse 
gennemgange, til EIOPA.

De nævnte tekniske For at sikre konsekvent harmonisering i 
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gennemførelsesstandarder vedtages i 
overensstemmelse med artikel 15 i 
forordning (EF) nr. …/… [EIOPA]. 
EIOPA udarbejder udkast til tekniske
gennemførelsesstandarder senest den 31. 
december 2011 og udarbejder reviderede 
udkast til standarder, som mindst hvert 
tredje år skal forelægges Kommissionen.

forbindelse med koordineringen mellem 
tilsynsmyndighederne kan EIOPA
udarbejde udkast til reguleringsmæssige 
tekniske standarder med henblik på at 
præcisere tilsynskollegiernes 
operationelle funktion baseret på de 
retningslinjer, der henvises til i første 
afsnit. 
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de i andet afsnit omhandlede 
reguleringsmæssige tekniske standarder i 
overensstemmelse med artikel 10-14 i 
forordning (EU) nr. 1094/2010.

Or. en

Ændringsforslag 242

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 54 – litra c
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 248 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen vedtager i 
overensstemmelse med artikel 301a og på 
de i artikel 301b og 301c anførte 
betingelser delegerede retsakter for 
samordningen af koncerntilsynet med 
henblik på anvendelsen af stk. 1-6, 
herunder definitionen af "betydelig filial".

7. For at sikre konsekvent harmonisering 
i forbindelse med koordineringen mellem 
tilsynsmyndighederne udarbejder EIOPA 
udkast til reguleringsmæssige tekniske 
standarder med henblik på at præcisere 
samordningsordningerne for
koncerntilsynet med henblik på 
anvendelsen af stk. 1-6, herunder 
definitionen af "betydelig filial".

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

Ændringsforslag 243

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 54 a (nyt)
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 249 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

54a) Artikel 249, stk. 1, andet afsnit, 
affattes således:
"Med det formål at sikre, at 
tilsynsmyndighederne, herunder den 
koncerntilsynsførende, råder over de 
samme relevante oplysninger, uden at det 
i øvrigt berører deres respektive beføjelser 
og uanset, om de er etableret i samme 
medlemsstat, udveksler de sådanne 
oplysninger for at muliggøre og gøre det 
lettere for de øvrige myndigheder at udøve 
tilsyn i henhold til dette direktiv. Med 
henblik herpå udveksler de kompetente 
tilsynsmyndigheder og den 
koncerntilsynsførende omgående alle 
relevante oplysninger, så snart de bliver 
tilgængelige, eller udveksler oplysninger 
på anmodning. Oplysningerne i dette 
afsnit omfatter, men er ikke begrænset til, 
oplysninger om koncernens og 
tilsynsmyndighedernes handlinger og 
oplysninger, som koncernen har stillet til 
rådighed."

Or. en

Begrundelse

En forpligtelse til at anmode om oplysninger var ikke til stede og er nødvendig for det nye stk. 
1a.
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Ændringsforslag 244

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 55
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 249 – stk. 1 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Hvis en tilsynsmyndighed ikke har 
fremsendt relevant information, eller en 
samarbejdsanmodning om navnlig 
udveksling af relevant information er 
blevet afvist eller ikke imødekommet inden 
for en rimelig frist, kan 
tilsynsmyndighederne henvise sagen til 
EIOPA og anmode om bistand. 

1a. Hvis en tilsynsmyndighed ikke har 
fremsendt relevant information, eller en 
samarbejdsanmodning om navnlig 
udveksling af relevant information er 
blevet afvist eller ikke imødekommet inden 
for to uger, kan tilsynsmyndighederne 
henvise sagen til EIOPA. 

Hvis sagen henvises til EIOPA, kan 
EIOPA med forbehold af bestemmelserne i 
artikel 258 i TEUF handle i 
overensstemmelse med de beføjelser, den 
er tillagt i henhold til artikel 19 i 
forordning (EF) nr. …/2010 [EIOPA].

Hvis sagen henvises til EIOPA, kan 
EIOPA med forbehold af bestemmelserne i 
artikel 258 i TEUF handle i 
overensstemmelse med de beføjelser, den 
er tillagt i henhold til artikel 19, stk. 1-3 og 
stk. 6, i forordning (EU) nr. 1094/2010."

Or. en

Ændringsforslag 245

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 56 – litra a
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 249 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen vedtager i 
overensstemmelse med artikel 301a og på 
de i artikel 301b og 301c anførte 
betingelser delegerede retsakter, hvori 
fastsættes de oplysninger, der på 
systematisk vis skal indsamles af den 
koncerntilsynsførende og formidles til 
andre kompetente tilsynsmyndigheder eller 
videregives til den koncerntilsynsførende 
af de andre kompetente 

3. For at sikre en konsekvent
harmonisering i forbindelse med 
samordningen mellem 
tilsynsmyndighederne, udarbejder EIOPA 
udkast til reguleringsmæssige tekniske 
standarder, hvori fastsættes:

– de oplysninger, der på systematisk vis 
skal indsamles af den 
koncerntilsynsførende og formidles til 
andre kompetente tilsynsmyndigheder eller 
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tilsynsmyndigheder. videregives til den koncerntilsynsførende 
af andre kompetente tilsynsmyndigheder.

Kommissionen vedtager i 
overensstemmelse med artikel 301a og på 
de i artikel 301b og 301c anførte 
betingelser delegerede retsakter, hvori 
præciseres de oplysninger, der er 
væsentlige eller relevante for 
koncerntilsynet, for at fremme en passende 
grad af konvergens i tilsynspraksis.

– de oplysninger, der er væsentlige eller 
relevante for koncerntilsynet, for at 
fremme en passende grad af konvergens i 
tilsynspraksis.

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

Or. en

Ændringsforslag 246

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 56 – litra b
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 249 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage tekniske gennemførelsesstandarder 
for at fastlægge anvendelsesbetingelserne 
for nævnte artikel som suppleret ved de i 
stk. 3 i denne artikel nævnte delegerede 
retsakter vedrørende de anliggender, der 
er omfattet af de nævnte delegerede 
retsakter, navnlig med hensyn til 
modellerne og procedurerne for indgivelse 
af oplysninger til den 
koncerntilsynsførende samt proceduren for 
samarbejde og informationsudveksling 
mellem tilsynsmyndigheder som 

4. For at sikre ensartede betingelser for 
anvendelsen i forbindelse med 
samordningen mellem 
tilsynsmyndighederne, kan EIOPA 
udarbejde udkast til tekniske 
gennemførelsesstandarder for at fastlægge 
standardformularer, -modeller og -
procedurer for indgivelse af oplysninger til 
den koncerntilsynsførende samt proceduren 
for samarbejde og informationsudveksling 
mellem tilsynsmyndigheder som 
omhandlet i denne artikel. 
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omhandlet i denne artikel. 

De tekniske gennemførelsesstandarder 
som omhandlet i første afsnit vedtages i 
overensstemmelse med artikel 15 i 
forordning (EU) nr. …/… [EIOPA]. 
EIOPA udarbejder udkast til tekniske 
gennemførelsesstandarder til 
Kommissionen senest den 31. december 
2011.

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

Or. en

Ændringsforslag 247

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 57
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 254 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

57) Artikel 254, stk. 2, affattes således: udgår
"2. Medlemsstaterne foreskriver, at deres 
myndigheder med ansvar for 
koncerntilsyn skal have adgang til enhver 
oplysning, der er relevant for dette tilsyn, 
uanset arten af det pågældende selskab. 
Artikel 35 og artikel 308a, stk. 1, finder 
tilsvarende anvendelse."

Or. en

Ændringsforslag 248

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 58
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 255 – stk. 2 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis en anmodning til en anden Hvis en anmodning til en anden 
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tilsynsmyndighed om at foretage en kontrol 
i overensstemmelse med dette stykke er 
blevet afvist eller ikke er blevet 
imødekommet inden for en rimelig frist, 
eller hvis en anmodning fra den 
tilsynsmyndighed, som fremsatte 
anmodningen om at deltage i kontrollen i 
henhold til tredje afsnit, er blevet afvist 
eller ikke er blevet imødekommet inden 
for en rimelig frist, kan den anmodende 
myndighed henvise sagen til EIOPA og 
anmode om bistand i overensstemmelse 
med artikel 19 i forordning (EU) nr.
…/2010 [EIOPA]. I så fald kan EIOPA 
handle i overensstemmelse med de 
beføjelser, den er tillagt i henhold til denne 
artikel.

tilsynsmyndighed om at foretage en kontrol 
i overensstemmelse med dette stykke er 
blevet afvist inden for to uger, eller hvis 
tilsynsmyndigheden praktisk talt 
forhindres i at udøve sin ret til at deltage i 
overensstemmelse med tredje afsnit, kan 
den anmodende myndighed henvise sagen 
til EIOPA og anmode om bistand i 
overensstemmelse med artikel 19, stk. 1-3 
og stk. 6, i forordning (EU) nr. 1094/2010. 
I så fald kan EIOPA handle i 
overensstemmelse med de beføjelser, den 
er tillagt i henhold til denne artikel.

Or. en

Begrundelse

Overensstemmelse med artikel 33, 38 og omnibus I, artikel 5, stk. 10, litra c).

Ændringsforslag 249

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 58
Direktiv 2008/138/EF
Artikel 255 – stk. 2 – afsnit 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I overensstemmelse med artikel 21 i 
forordning (EU) nr. 1094/2010 er EIOPA 
berettiget til at deltage i undersøgelser på 
stedet, såfremt de udføres af to eller flere 
tilsynsmyndigheder i fællesskab.

Or. en

Begrundelse

Overensstemmelse med artikel 33, 38 og omnibus I, artikel 5, stk. 10, litra c).
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Ændringsforslag 250

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 59 – litra a
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 256 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne pålægger deltagende 
forsikrings- eller genforsikringsselskaber 
eller forsikringsholdingselskaber årligt at 
offentliggøre en rapport om solvensen og 
den finansielle situation på koncernniveau. 
Artikel 51, 53, 54, 55 og artikel 308a, stk. 
4, finder tilsvarende anvendelse.

1. Medlemsstaterne pålægger deltagende 
forsikrings- og genforsikringsselskaber og
forsikringsholdingselskaber og blandede
finansielle holdingselskaber årligt at 
offentliggøre en rapport om solvensen og 
den finansielle situation på koncernniveau. 
Artikel 51, 53, 54 og 55 finder tilsvarende 
anvendelse.

Or. en

Begrundelse

Overensstemmelse med revisionen af direktivet om finansielle konglomerater.

Ændringsforslag 251

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 59 – litra b
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 256 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen vedtager i 
overensstemmelse med artikel 301a og på 
de i artikel 301b og 301c anførte 
betingelser delegerede retsakter til 
nærmere præcisering af, hvilke oplysninger 
der skal offentliggøres, og hvordan de skal 
offentliggøres, for så vidt angår den 
samlede rapport om solvens og finansiel 
situation.

4. Kommissionen vedtager i 
overensstemmelse med artikel 301a 
delegerede retsakter til nærmere 
præcisering af, hvilke oplysninger der skal 
offentliggøres, for så vidt angår den 
samlede rapport om solvens og finansiel 
situation.

Or. en



PE466.970v02-00 158/192 PR\874812DA.doc

DA

Begrundelse

Overensstemmelse med revisionen af direktivet om finansielle konglomerater.

Ændringsforslag 252

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 59 – litra c
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 256 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage tekniske gennemførelsesstandarder 
for at fastlægge anvendelsesbetingelserne 
for denne artikel som udbygget med de i 
stk. 4 i denne artikel nævnte delegerede
retsakter vedrørende de anliggender, der 
er omfattet af de nævnte delegerede 
retsakter, navnlig med hensyn til 
modellerne for offentliggørelsen af den i 
denne artikel omhandlede rapport om 
solvens og finansiel situation. 

5. For at sikre ensartede betingelser for 
anvendelsen i forbindelse med rapport om 
koncernsolvens og finansiel situation, 
udarbejder EIOPA udkast til tekniske 
gennemførelsesstandarder for de 
procedurer, som skal følges samt formater 
og modeller, der skal anvendes til 
offentliggørelsen af den i denne artikel 
omhandlede rapport om solvens og 
finansiel situation.

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

EIOPA forelægger disse udkast til
tekniske gennemførelsesstandarder for 
Kommissionen senest den 1. juni 2012.

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

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

Or. en

Ændringsforslag 253

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 59 a (nyt)
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 256 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

59a) Følgende artikel indsættes:
"Artikel 256a

Koncernstruktur

Medlemsstaterne pålægger forsikrings- og 
genforsikringsselskaber årligt at 
offentliggøre den juridiske form samt 
ledelses- og organisationsstrukturen, 
herunder alle regulerede enheder, 
ikkeregulerede enheder og væsentlige 
underafdelinger i koncernen på 
forsikrings- eller genforsikringsniveau."

Or. en

Ændringsforslag 254

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 60
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 258 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Kommissionen kan i overensstemmelse 
med artikel 301a og på de i artikel 301b og 
301c anførte betingelser vedtage 
delegerede retsakter for samordningen af 
de i stk. 1 og 2 nævnte 
tvangsfuldbyrdelsesforanstaltninger.

3. Kommissionen kan i overensstemmelse 
med artikel 301a vedtage delegerede 
retsakter for samordningen af de i stk. 1 og 
2 nævnte 
tvangsfuldbyrdelsesforanstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 255

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 61
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 259 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. EIOPA aflægger årligt rapport til 
Europa-Parlamentet i overensstemmelse 
med artikel 35 i forordning (EF) nr. 
…/...[EIOPA]. 

1. EIOPA aflægger årligt rapport til 
Europa-Parlamentet i overensstemmelse 
med artikel 50 i forordning (EU) nr.
1094/2010. 

Or. en

Ændringsforslag 256

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Denne kontrol foretages af den 
tilsynsmyndighed, som ville være 
koncerntilsynsførende, hvis kriterierne i 
artikel 247, stk. 2, fandt anvendelse 
(herefter "fungerende 
koncerntilsynsførende"), efter anmodning 
fra moderselskabet eller et af de 
forsikrings- eller genforsikringsselskaber, 
der har fået tilladelse i EU, eller på eget 
initiativ, medmindre Kommissionen 
tidligere har konkluderet, at det 
pågældende tredjelands ordning er 
ækvivalent eller midlertidigt ækvivalent. 
Den fungerende koncerntilsynsførende 
samarbejder med EIOPA i 
overensstemmelse med artikel 33, stk. 2, i 
forordning (EU) nr. 1094/2010.
Denne fungerende koncerntilsynsførende 
konsulterer, bistået af EIOPA; i denne 
forbindelse de øvrige kompetente 
tilsynsmyndigheder, inden der træffes 
afgørelse om ækvivalens. Denne afgørelse 
træffes i overensstemmelse med de 
kriterier, der er vedtaget i henhold til stk. 
2. Den fungerende koncerntilsynsførende 
træffer ingen afgørelse i forbindelse med 
et tredjeland, som modsætter sig en 
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eventuel afgørelse, der er truffet tidligere, 
for så vidt angår dette tredjeland.
Såfremt tilsynsmyndighederne er uenige i 
den afgørelse, der er truffet i 
overensstemmelse med afsnit 2, kan de 
forelægge sagen for EIOPA og anmode 
om bistand i overensstemmelse med 
artikel 19, stk. 1-3 og stk. 6, i forordning 
(EU) nr. 1094/2010 inden for tre måneder 
fra meddelelse om afgørelsen af den 
fungerende koncerntilsynsførende. I så 
fald kan EIOPA handle i 
overensstemmelse med de beføjelser, den 
er tillagt i henhold til denne artikel.

Or. en

Ændringsforslag 257

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 62 – litra b
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 260 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 258

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 62 – litra b a (ny)
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 260 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Stk. 3 affattes således:
"3. Hvis de kriterier, der er vedtaget i 
overensstemmelse med stk. 2, er opfyldt af 
et tredjeland, kan Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 301a, og 
bistået af EIOPA i overensstemmelse med 
artikel 33, stk. 2, i forordning (EU) nr. 
1094/2010 beslutte, hvorvidt reglerne om 
tilsyn i dette tredjeland er ækvivalente i 
forhold til reglerne i dette afsnit.
Disse afgørelser tages regelmæssigt op til 
fornyet overvejelse for at tage hensyn til 
eventuelle ændringer i reglerne om tilsyn 
i dette afsnit og i reglerne om tilsyn i 
tredjelandet.
EIOPA offentliggør og ajourfører på sit 
websted en liste over alle de tredjelande, 
der henvises til i denne artikel.
Når Kommissionen træffer en afgørelse i 
overensstemmelse med første afsnit for så 
vidt angår et tredjeland, betragtes denne 
afgørelse som endelig i forbindelse med 
kontrollen i stk. 1."

Or. en

Begrundelse

Forskriftsproceduren skal tilpasses Lissabontraktaten. Af hensyn til gennemsigtigheden skal 
de tredjelande, som er ækvivalente, offentliggøres.

Ændringsforslag 259

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Uanset artikel 261, stk. 1, artikel 262, 
stk. 1, første afsnit, og artikel 263, andet 
afsnit, kan medlemsstaterne i en 

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

at et tredjelands regler for tilsyn ikke er 
midlertidigt ækvivalente.

Artikel 262 finder anvendelse, hvis det i 
en afgørelse truffet af Kommissionen i 
overensstemmelse med stk. 3 konkluderes, 
at et tredjelands regler for tilsyn ikke er 
ækvivalente.

Or. en

Ændringsforslag 260

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

5. Med forbehold af stk. 4, afsnit 2, kan 
Kommissionen i overensstemmelse med 
artikel 301a og i en begrænset periode og 
bistået af EIOPA i overensstemmelse med 
artikel 33, stk. 2, i forordning (EU) nr. 
1094/2010 træffe afgørelse om, at regler 
for tilsyn, som et tredjeland anvendte på 
virksomheder med hovedsæde i det 
pågældende tredjeland, er midlertidigt 
ækvivalente med reglerne i dette afsnit, 
hvis tredjelandet som minimum opfylder 
følgende betingelser:

a) tredjelandet har over for EU skriftligt 
forpligtet sig til at vedtage og anvende 
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regler for tilsyn, som kan anses for at 
være ækvivalente i overensstemmelse med 
stk. 3 inden udløbet af denne periode
b) tredjelandet har oprettet et 
konvergensprogram til opfyldelse af 
denne forpligtelse
c) der er bevilget tilstrækkelige ressourcer 
til opfyldelse af denne forpligtelse
d) de gældende regler for et tredjelands 
tilsyn er risikobaseret og baseret på 
markedsværdiansættelse af aktiver og 
passiver
e) der er indgået aftaler om udveksling af 
fortrolige oplysninger af tilsynsmæssig 
karakter i henhold til artikel 264
f) tredjelandet vurderes til at efterleve 
grundprincipperne, de principper og 
standarder, der er vedtaget af Den 
Internationale 
Forsikringstilsynsorganisation (IAIS).
I en eventuel afgørelse om midlertidig 
ækvivalens tages der hensyn til rapporter 
fra Kommissionen i overensstemmelse 
med artikel 177. Disse afgørelser 
revideres regelmæssigt på baggrund af 
situationsrapporter fra de relevante 
tredjelande, som forelægges 
Kommissionen, der behandler dem i 
samarbejde med EIOPA hvert halve år.
EIOPA offentliggør og ajourfører på sit 
websted en liste over alle de tredjelande, 
der henvises til i denne artikel.
Kommissionen kan vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
301a og yderligere præcisere 
betingelserne i første afsnit.
Når Kommissionen træffer en afgørelse i 
overensstemmelse med første afsnit, for så 
vidt angår et tredjeland, betragtes denne 
afgørelse som endelig i forbindelse med 
kontrollen i stk. 1.

Or. en
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Ændringsforslag 261

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen kan afgøre, om 
tredjelandet har opfyldt betingelserne i 
stk. 4 og den delegerede retsakt i relation 
til de i stk. 4 omhandlede tilsynsordninger
i tredjelande.

6. Perioden, der henvises til i stk. 5, er fem 
år fra den dato, der henvises til i artikel 
310, eller indtil den dato, hvor reglen om 
tilsyn i det pågældende tredjeland i 
overensstemmelse med stk. 3 anses for at 
være ækvivalent med den, der fastlagt i 
dette afsnit, hvis denne dato ligger før.

Afgørelserne vedtages efter høring af Det 
Europæiske Udvalg for Forsikring og 
Arbejdsmarkedsorienterede Pensioner og 
i overensstemmelse med 
forskriftsproceduren i artikel 301, stk. 2. 
Disse afgørelser tages op til regelmæssig 
revision.

Or. en

Ændringsforslag 262

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) Følgende stykke indsættes:
"6a. Hvis der træffes en afgørelse i 
overensstemmelse med stk. 5 om, at reglen 
om tilsyn i et tredjeland er midlertidigt 
ækvivalent, kan medlemsstaterne anvende 
artikel 261. EIOPA udsteder 
retningslinjer for en ensartet og 
sammenhængende anvendelse af 
medlemsstaterne af dette stykke senest den 
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1. januar 2014. Medlemsstaterne sætter 
alt ind på at efterleve disse retningslinjer. 
Hvis en medlemsstat beslutter sig for ikke 
at anvende artikel 261 i forbindelse med 
en koncern, kan ingen andre 
medlemsstater anvende denne artikel i 
forbindelse med den pågældende koncern. 

Or. en

Ændringsforslag 263

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 63
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 262 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når der ikke forefindes ækvivalent tilsyn 
som omhandlet i artikel 260, anvender 
medlemsstaterne over for forsikrings- og 
genforsikringsselskaberne enten:

1. Når der ikke forefindes ækvivalent tilsyn 
som omhandlet i artikel 260, eller hvis 
medlemsstater ikke anvender artikel 261 i 
tilfælde af midlertidig ækvivalens i 
overensstemmelse med artikel 260, stk. 7, 
anvender medlemsstaterne over for 
forsikrings- og genforsikringsselskaberne 
enten:

Or. en

Begrundelse

Overensstemmelse med ændringsforslaget til artikel 260, stk. 7.

Ændringsforslag 264

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 64 – litra a
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 218-235, artikel 244-258 og artikel 308 a, stk. 9, analogt

Kommissionens forslag Ændringsforslag

64a) artikel 218-235, artikel 244-258 og 
artikel 308a, stk. 9, analogt 

64a) artikel 218-235 og artikel 244-258 
analogt 
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Or. en

Ændringsforslag 265

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 67
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 301 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

67) Artikel 301. stk. 3, ophæves. 67) Artikel 301, stk. 2 og 3, ophæves.

Or. en

Begrundelse

Den reguleringsmæssige procedure erstattes af en delegeret retsakt.

Ændringsforslag 266

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 68
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 301 a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter som 
omhandlet i artikel 17, 31, 35, 37, 50, 56, 
58, 75, 86, 92, 97, 99, 111, 114, 127, 130, 
135, 143, 172, 210, 211, 216, 217, 227, 
234, 241, 244, 245, 247, 248, 249, 256, 
258, 260 og 308b for en periode på 5 år 
efter dette direktivs ikrafttræden.

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter på de i denne 
artikel anførte betingelser.

Kommissionen aflægger en rapport om de 
delegerede beføjelser senest seks måneder 
inden udløbet af perioden på 5 år. 
Delegationen af beføjelser fornys 
automatisk for perioder af samme 
varighed, medmindre Europa-
Parlamentet eller Rådet tilbagekalder 
delegationen i henhold til artikel 301b.
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Or. en

Begrundelse

Aftalt ordlyd i overensstemmelse med den fælles forståelse med ændringer vedrørende 
tidspunkt (fire i stedet for fem år, tre+tre måneder i stedet for to+en). 

Ændringsforslag 267

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 68
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 301 a – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Den delegation af beføjelser til 
Kommissionen, der er omhandlet i artikel 
17, 37, 50, 56, 109a, 172, 216, 217, 227, 
241, 244, 245, 247, 256, 258 og 260 
gælder for en periode på fire år med 
virkning fra den …*. Kommissionen 
aflægger rapport vedrørende de 
delegerede beføjelser senest seks måneder 
inden udløbet af fireårsperioden. 
Delegationen af beføjelser forlænges 
stiltiende for perioder af samme varighed, 
medmindre Europa-Parlamentet eller 
Rådet modsætter sig en sådan forlængelse 
senest tre måneder inden udløbet af hver 
periode.
_____________

* EUT: Indsæt venligst datoen for dette 
direktivs ikrafttræden.

Or. en

Begrundelse

Aftalt ordlyd i overensstemmelse med den fælles forståelse med ændringer vedrørende 
tidspunkt (fire i stedet for fem år, tre+tre måneder i stedet for to+en).
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Ændringsforslag 268

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 68
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 301 a – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Den i artikel 17, 37, 50, 56, 109a, 172, 
216, 217, 227, 241, 244, 245, 247, 256, 
258 og 260 omhandlede delegation af 
beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes 
af Europa-Parlamentet eller Rådet. 
Afgørelsen om tilbagekaldelse bringer 
delegationen af de beføjelser, der er 
nævnt i afgørelsen, til ophør. Den får 
virkning på dagen efter offentliggørelsen i 
Den Europæiske Unions Tidende eller på 
et senere tidspunkt, hvis dette er angivet i 
afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden 
af delegerede retsakter, der allerede er i 
kraft.

Or. en

Begrundelse

Aftalt ordlyd i overensstemmelse med den fælles forståelse med ændringer vedrørende 
tidspunkt (fire i stedet for fem år, tre+tre måneder i stedet for to+en).

Ændringsforslag 269

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 68
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 301 a – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter tillægges Kommissionen på de i 
artikel 301b og 301c anførte betingelser.

3. En delegeret retsakt, som vedtages i 
medfør af artikel 17, 37, 50, 56, 109a, 172, 
216, 217, 227, 241, 244, 245, 247, 256, 
258, 260, træder kun i kraft, såfremt der 
ikke er rejst indsigelse enten af Europa-
Parlamentet eller Rådet inden for en frist 
på tre måneder efter, at retsakten er blevet 
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bekendtgjort over for Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller såfremt både Europa-
Parlamentet og Rådet før udløbet af 
denne frist har meddelt Kommissionen, at 
de ikke agter at rejse indsigelse. Fristen 
forlænges med tre måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

Or. en

Begrundelse

Aftalt ordlyd i overensstemmelse med den fælles forståelse med ændringer vedrørende 
tidspunkt (fire i stedet for fem år, tre+tre måneder i stedet for to+en).

Ændringsforslag 270

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 68
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 301 b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 301b udgår
Tilbagekaldelse af de delegerede 

beføjelser
1. Delegationen af beføjelser i artikel 17, 
31, 35, 37, 50, 56, 58, 75, 86, 92, 97, 99, 
111, 114, 127, 130, 135, 143, 172, 210, 
211, 216, 217, 227, 234, 241, 244, 245, 
247, 248, 249, 256, 258, 260 og 308b kan 
til enhver tid tilbagekaldes af Europa-
Parlamentet eller Rådet.
2. Hvis en institution indleder en intern 
procedure for at beslutte, om den ønsker 
at tilbagekalde delegationen af beføjelser, 
giver den den anden lovgiver og 
Kommissionen meddelelse herom senest 
en måned, inden der træffes en endelig 
afgørelse, og oplyser samtidig, hvilke 
delegerede beføjelser der eventuelt vil 
blive tilbagekaldt, samt begrundelsen 
herfor.
3. Afgørelsen om tilbagekaldelse bringer 
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delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning øjeblikkeligt eller 
på et senere tidspunkt, der angives i 
afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden 
af delegerede retsakter, der allerede er i 
kraft. Den offentliggøres i Den 
Europæiske Unions Tidende.

Or. en

Begrundelse

Indgår i artikel 301a i overensstemmelse med den aftalte ordlyd.

Ændringsforslag 271

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 68
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 301 c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 301c udgår
Indsigelse mod delegerede retsakter

1. Europa-Parlamentet og Rådet kan gøre 
indsigelse mod en delegeret retsakt inden 
for en frist på to måneder fra 
underretningen herom. Fristen forlænges 
med en måned på initiativ af Europa-
Parlamentet eller Rådet.
2. Har hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet ved udløbet af den frist, der er 
omhandlet i stk. 1, gjort indsigelse mod en 
delegeret retsakt, offentliggøres den i Den 
Europæiske Unions Tidende og træder i 
kraft på den dato, der er fastsat heri.
Den delegerede retsakt kan offentliggøres 
i Den Europæiske Unions Tidende og 
træde i kraft inden fristens udløb, hvis 
både Europa-Parlamentet og Rådet har 
meddelt Kommissionen, at de ikke agter at 
gøre indsigelser.
3. Gør Europa-Parlamentet eller Rådet 
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indsigelse mod den delegerede retsakt 
inden for den i stk. 1 nævnte frist, træder 
den ikke i kraft. Den institution, der gør 
indsigelse mod den delegerede retsakt, 
anfører begrundelsen herfor."

Or. en

Begrundelse

Indgår i artikel 301a i overensstemmelse med den aftalte ordlyd.

Ændringsforslag 272

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 70
Direktiv 2009/138/EF
Afdeling 3 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Overgangsforanstaltninger præciseret i 
delegerede retsakter

Forsikring og genforsikring

Or. en

Ændringsforslag 273

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 70
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 308 a – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Overgangsbestemmelser Indfasning

Or. en
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Ændringsforslag 274

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 70
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 308 a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis Kommissionen har vedtaget en 
delegeret retsakt i overensstemmelse med 
artikel 308b, stk. 1, finder artikel 35, stk. 
5, ikke anvendelse i en periode på højst 5 
år at regne fra den i artikel 309, stk. 1, 
første afsnit, omhandlede dato. 

1. Mellem den 1. januar 2013 og den 31. 
december 2013 skal forsikrings- og 
genforsikringsselskaber samt 
tilsynsmyndigheder træffe de nødvendige 
foranstaltninger for at overholde de 
nationale love, forordninger og 
administrative bestemmelser, når de 
gennemfører dette direktiv pr. 1. januar 
2014. 

Or. en

Ændringsforslag 275

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 70
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 308 a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis Kommissionen har vedtaget en 
delegeret retsakt i overensstemmelse med 
artikel 308b, stk. 2, finder den i artikel 37, 
stk. 1, litra a), omhandlede betingelse om, 
at tilsynsmyndighederne finder, at 
forsikrings- eller genforsikringsselskabets 
risikoprofil afviger væsentligt fra de 
antagelser, der ligger til grund for 
solvenskapitalkravet som beregnet ved 
hjælp af standardformlen, ikke 
anvendelse i en periode på højst 10 år at 
regne fra den i artikel 309, stk. 1, første 
afsnit, omhandlede dato. På samme måde 
finder kravet i artikel 37, stk. 2, om, at 
kapitaltillæg i henhold til artikel 37, stk. 
1, litra a), beregnes på en måde, der 

2. Fra den 1. januar 2013 skal 
medlemsstaterne sikre, at
tilsynsmyndighederne har beføjelser til: 
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sikrer, at selskabet overholder artikel 101, 
stk. 3, ikke anvendelse i en periode på 
højst 10 år at regne fra den i artikel 309, 
stk. 1, første afsnit, omhandlede dato.

a) at træffe afgørelse om:
i) godkendelse af selskabsspecifikke 
parametre som omhandlet i artikel 104, 
stk. 7,
ii) godkendelse af supplerende 
egenkapital som omhandlet i artikel 90
iii) godkendelse af klassificering af 
egenkapitalkomponenter som omhandlet i 
artikel 95, afsnit 3,
iv) godkendelse af en hel eller delvis 
intern model i overensstemmelse med 
artikel 112,
v) godkendelse af supplerende egenkapital 
i et mellemstort forsikringsholdingselskab 
som omhandlet i artikel 226, stk. 2
vi) en afgørelse som omhandlet i 
artikel 228,
vii) godkendelse af en koncernintern 
model som omhandlet i artikel 231 og 
233,
viii) tilladelse med forbehold af 
betingelserne i artikel 238 og 239 som 
omhandlet i artikel 236, 
b) at fastsætte niveau og område for 
koncerntilsyn i overensstemmelse med 
afdeling 2 og 3 i afsnit III, kapitel I; 
c) at fastlægge valg af metode til 
beregning af koncernens solvenssituation 
i overensstemmelse med artikel 220; 
d) at træffe afgørelse om ækvivalens og 
midlertidig ækvivalens i overensstemmelse 
med artikel 227 og 260;
e) at vælge en koncerntilsynsførende som 
omhandlet i artikel 247;
f) at oprette et kollegium, jf. artikel 248, 
og
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Or. en

Ændringsforslag 276

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

a) beregne solvenskapitalkrav, 
mindstekapitalkrav, egenkapitalbeløb, 
fastlægge balancen og resultatopgørelsen 
i overensstemmelse med dette direktiv og 
forelægge disse oplysninger for 
tilsynsmyndighederne;
b) forsyne tilsynsmyndighederne med de i 
artikel 35 omhandlede oplysninger; 
medlemsstaterne kan frafalde dette krav 
med hensyn til forsikrings- og 
genforsikringsselskaber, som ikke fuldt ud 
opfylder kravene om at have indført 
passende systemer og strukturer i 
overensstemmelse med artikel 35, stk. 5.

Or. en

Ændringsforslag 277

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 70
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 308 a – stk. 4-9
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis Kommissionen har vedtaget en 
delegeret retsakt i overensstemmelse med 
artikel 308b, stk. 4, finder artikel 51, stk. 
1, ikke anvendelse i en periode på højst 3 
år at regne fra den i artikel 309, stk. 1, 
første afsnit, omhandlede dato.

udgår

5. Hvis Kommissionen har vedtaget en 
delegeret retsakt i overensstemmelse med 
artikel 308b, stk. 5, finder artikel 75, stk. 
1, ikke anvendelse i en periode på højst 10 
år at regne fra den i artikel 309, stk. 1, 
første afsnit, omhandlede dato.
6. Hvis Kommissionen har vedtaget en 
delegeret retsakt i overensstemmelse med 
artikel 308b, stk. 6, finder artikel 76, stk. 
2, artikel 76, stk. 3, og artikel 76, stk. 5, 
ikke anvendelse i en periode på højst 10 
år at regne fra den i artikel 309, stk. 1, 
første afsnit, omhandlede dato.
7. Hvis Kommissionen har vedtaget en 
delegeret retsakt i overensstemmelse med 
artikel 308b, stk. 7, finder artikel 94 ikke 
anvendelse i en periode på højst 10 år at 
regne fra den i artikel 309, stk. 1, første 
afsnit, omhandlede dato.
8. Hvis Kommissionen har vedtaget en 
delegeret retsakt i overensstemmelse med 
artikel 308b, stk. 8, finder artikel 100, stk. 
1, artikel 101, stk. 3, artikel 102 og artikel 
104 ikke anvendelse i en periode på højst 
10 år at regne fra den i artikel 309, stk. 1, 
første afsnit, omhandlede dato.
9. Hvis Kommissionen har vedtaget en 
delegeret retsakt i overensstemmelse med 
artikel 308b, stk. 9, finder artikel 218, stk. 
2 og 3, ikke anvendelse i en periode på 
højst 10 år at regne fra den i artikel 309, 
stk. 1, første afsnit, omhandlede dato.

Or. en
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Ændringsforslag 278

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 71
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 308 b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Medlemsstaterne kan indrømme 
forsikrings– og genforsikringsselskaber 
eller forsikrings- og 
genforsikringskoncerner med en 
balancesum på under 500 mia. EUR, som 
ikke opfylder solvenskapitalkravet på den 
i artikel 310 anførte dato, en frist, der ikke 
overstiger to år, til at efterkomme dette, 
forudsat at disse selskaber eller koncerner
i overensstemmelse med artikel 138, stk. 2, 
og 142 har forelagt de foranstaltninger, 
de agter at træffe til dette formål, til 
godkendelse af tilsynsmyndigheden.

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

2. Medlemsstaterne kan indrømme 
forsikrings- og genforsikringsselskaber, 
som ikke fuldt opfylder kravene om at 
have indført passende systemer og 
strukturer i overensstemmelse med artikel 
35, stk. 5, og artikel 55, stk. 1, på den i 
artikel 310 anførte dato, en frist, som ikke 
overstiger to år, til at efterkomme dette.

b) artikel 308a, stk. 2, og præcisere 
længden af overgangsperioden, som kan 
være kortere end perioden på højst 10 år, 
en eventuel tidsmæssig fordeling af 
overgangsperioden, et krav om at tage 
hensyn til de antagelser, der ligger til 
grund for et i artikel 308b, stk. 8, 

3. I løbet af denne periode kan 
medlemsstaterne give forsikrings- og 
genforsikringsselskaber, som ikke fuldt 
opfylder kravene til offentliggørelse af 
oplysninger som omhandlet i artikel 51 og 
53-55, tilladelse til kun at offentliggøre 
oplysninger, som er mulige ved hjælp af 
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omhandlet overgangssolvenskapitalkrav, 
snarere end solvenskapitalkravet, når det 
findes, om betingelserne for at indføre et 
kapitaltillæg i henhold til artikel 37, stk. 
1, litra a), er opfyldt, og beregningen af 
kapitaltillægget med henvisning til den 
kalibrering og det konfidensniveau, der 
tillægges overgangssolvenskapitalkravet 
frem for solvenskapitalkravet i henhold til 
standardformlen 

de systemer og strukturer, der er 
gennemført.

c) artikel 308a, stk. 3, og præcisere 
længden af overgangsperioden, som kan 
være kortere end perioden på højst 3 år, 
en eventuel tidsmæssig fordeling af 
overgangsperioden og overgangskrav for 
så vidt angår ledelsessystemet og 
omfanget af de i artikel 41-49 
omhandlede systemer, funktioner og krav, 
som forsikrings- og 
genforsikringsselskaberne skal opfylde i 
overgangsperioden, og kræve, at 
forsikrings- og genforsikringsselskaber 
som et minimum overholder de love og 
administrative bestemmelser om sunde 
administrative procedurer og intern 
kontrol, som vedtages i henhold til artikel 
10 i direktiv 2002/83/EF, artikel 9 i 
direktiv 84/641/EF og artikel 15 i direktiv 
2005/68/EF 

4. Medlemsstaterne kan indrømme 
forsikrings- og genforsikringskoncerner, 
som ikke fuldt ud opfylder kravene om at 
have passende systemer og strukturer i 
overensstemmelse med artikel 254 på den 
dato, som er omhandlet i artikel 310, en 
frist på maksimalt to år til at efterkomme 
dette.

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

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

e) artikel 308a, stk. 5, og præcisere 
længden af overgangsperioden, som kan 
være kortere end perioden på højst 10 år, 
en eventuel tidsmæssig fordeling af 

6. Grundlæggende egenkapitalelementer, 
som var udstedt før den i artikel 309, stk. 
1, anførte dato, og som opfylder følgende 
kriterier, inkluderes i forbindelse med 
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overgangsperioden, aktiver og passiver, 
som er underlagt overgangskrav for så 
vidt angår værdiansættelse, og 
overgangskrav for så vidt angår de 
metoder og antagelser, der skal benyttes i 
forbindelse med værdiansættelsen af de 
specificerede aktiver og passiver, og 
kræve, at forsikrings- og 
genforsikringsselskaber som et minimum 
overholder medlemsstaternes love og 
administrative bestemmelser om 
værdiansættelse af sådanne aktiver og 
passiver, som er gældende den 31. 
december 2012

artikel 94, stk. 1, og 230 i tier 1-
kernekapitalen i op til 10 år efter den i 
artikel 310 anførte dato:

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

a) elementet efterstilles krav fra alle 
forsikringstagere og begunstigede samt 
ikkeefterstillede kreditorer;

g) artikel 308a, stk. 7, og præcisere 
længden af overgangsperioden, som kan 
være kortere end perioden på højst 10 år, 
en tidsmæssig fordeling af 
overgangsperioden, de 
kernekapitalelementer, som er underlagt 
overgangskrav, og overgangskravene for 
så vidt angår klassificering af 
kernekapitalelementer, som finder 
anvendelse på de specificerede 
kernekapitalelementer, og kræve, at 
forsikrings- og genforsikringsselskaber i 
overgangsperioden som et minimum 
overholder love og administrative 
bestemmelser, som vedtages i henhold til 

b) elementet kan først indfries eller 
tilbagebetales efter forsikringsselskabets 
eller genforsikringsselskabets valg og kan 
ikke omfatte utilstrækkelige incitamenter 
til indfrielse eller tilbagebetaling af 
elementet før 10 år efter datoen for 
udstedelsen af det pågældende element. 
Indfrielsen eller tilbagebetalingen af dette 
element er afhængig af forudgående 
godkendelse af tilsynsmyndigheden;
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artikel 27 i direktiv 2002/83/EF, artikel 16 
i direktiv 73/239/EØF og artikel 36 i 
direktiv 2005/68/EF i forhold til disse 
kernekapitalelementer h)
h) artikel 308a, stk. 8, og præcisere 
længden af overgangsperioden, som kan 
være kortere end perioden på højst 10 år, 
en eventuel tidsmæssig fordeling af 
overgangsperioden og eventuelle 
overgangskrav for så vidt angår 
beregning og brug af et 
overgangssolvenskapitalkrav. 
Beregningen af 
overgangssolvenskapitalkravet kan 
omfatte ændringer af stress, scenarier, 
korrelationskoefficienter og parametre i 
solvenskapitalkravets standardformel, 
som ellers ville finde anvendelse. Den 
delegerede retsakt skal også indeholde et
krav om, at forsikrings- og 
genforsikringsselskaber opfylder et 
overgangssolvenskapitalkrav, som ikke er 
større end solvenskapitalkravet eller 
mindre end summen af 
minimumskapitalkravet og 50 % af 
forskellen mellem solvenskapitalkravet og 
minimumskapitalkravet

c) elementet er ubehæftet og forbindes 
ikke til nogen anden transaktion, som når 
den overvejes med dette element, kunne 
medføre, at det pågældende element ikke 
opfylder kravene i henhold til første afsnit 
i artikel 94, stk. 2;

i) artikel 308a, stk. 9, og præcisere 
ændringer, som vedrører valget af 
beregningsmetode og generelle principper 
for beregning af koncernsolvens, jf. 
artikel 220-229 og artikel 230-233 og 
artikel 235, i forhold til metoderne til 
beregning af koncernsolvens. De 
delegerede retsakter kan også indeholde 
bestemmelser om ændringer vedrørende 
beregningen af koncernsolvens under 
koncerntilsyn, jf. artikel 213, stk. 2, litra 
c), hvis der ikke forefindes ækvivalent 
tilsyn, jf. artikel 262. Disse ændringer af 
beregningen af koncernens egenkapital 
og koncernsolvenskapitalkravet har 
konsekvenser for eventuelle 
overgangskrav til klassificering af 
egenkapital og det solvenskapitalkrav, 
som finder anvendelse på de enkelte 
forsikrings- og genforsikringsselskaber i 

d) elementet indbetales fuldt ud, udateret 
og absorberer tab på en going concern-
basis: e) elementet sørger for annullering 
eller udskydelse af betalingen af renter 
eller dividende i forbindelse med det 
pågældende element i tilfælde af 
spænding på finansmarkedet.
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overgangsperioden, jf. artikel 308a, stk. 7, 
og artikel 308a, stk. 8. Den delegerede 
retsakt skal indeholde et krav om, at 
forsikrings- og genforsikringsselskaber 
sikrer, at der under hensyntagen til 
overgangsbestemmelserne i artikel 308a, 
stk. 7, forefindes berettiget egenkapital i 
koncernen. Den berettigede egenkapital 
svarer mindst til 
koncernsolvenskapitalkravet, som 
beregnes under henvisning til 
beretningsmetoden for 
overgangssolvenskapitalkravet i artikel 
308a, stk. 8, eller 
overgangssolvenskapitalkravets beløb 
j) artikel 254, stk. 2, og præcisere 
ændringer, som vedrører de oplysninger, 
der skal indberettes til de myndigheder, 
som er ansvarlige for koncerntilsyn, som 
har konsekvenser for de krav til 
tilsynsindberetning på forsikrings- eller 
genforsikringsselskabsniveau, der finder 
anvendelse i den i artikel 308a, stk. 1, 
omhandlede overgangsperiode 

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

k) artikel 256, stk. 1, og præcisere 
ændringer, som vedrører indholdet af og 
tidspunktet for de oplysninger, som skal 
offentliggøres, og som har konsekvenser 
for kravene om offentliggørelse på 
forsikrings- eller 
genforsikringsselskabsniveau, der finder 
anvendelse i den i artikel 308a, stk. 4, 
omhandlede overgangsperiode."

a) elementet efterstilles krav fra alle 
forsikringstagere og begunstigede samt 
ikkeefterstillede kreditorer;

b) elementet er udateret eller har en 
oprindelig løbetid på mindst fem år. 
Forfaldsdatoen anses for at være den 
første kontraktlige mulighed for at indfri 
eller tilbagebetale dette element. 
Ombytning eller konvertering at dette 
element til et andet grundlæggende 
egenkapitalelement af mindst samme 
kvalitet anses ikke for at være indfrielse 
eller tilbagebetaling. Ombytningen eller 
konverteringen skal godkendes af 
tilsynsmyndigheden.
c) elementet kan kun indfries eller 
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tilbagebetales efter forsikringsselskabets 
eller genforsikringsselskabets valg og kan 
ikke omfatte utilstrækkelige incitamenter 
til indfrielse eller tilbagebetaling af 
elementet før 10 år efter datoen for 
udstedelsen af det pågældende element
Indfrielsen eller tilbagebetalingen af dette 
element skal først godkendes af 
tilsynsmyndigheden;
d) elementet er ubehæftet og forbindes 
ikke til nogen anden transaktion, som når 
den overvejes med dette element, kunne 
medføre, at det pågældende element ikke 
opfylder kravene i henhold til første afsnit 
i artikel 94, stk. 2;
e) elementet indbetales fuldt ud.
8. Med hensyn til forsikrings- og 
genforsikringsselskaber, der investerer i 
omsættelige værdipapirer eller andre 
finansielle instrumenter baseret på 
ompakkede lån, som blev udstedt før den 
1. januar 2011, gælder de krav, som er 
omhandlet i artikel 135, stk. 2, afsnit 1a, 
men kun i tilfælde, hvor der tilføjes eller 
erstattes med nye underliggende 
engagementer efter den 31. december 
2014. 
9. Tredjelande, som anvender lovgivning, 
der anerkendes som ækvivalent med dette 
direktiv, kan anvende 
overgangforanstaltninger, der svarer til 
foranstaltningerne jf. denne artikel.

Or. en

Ændringsforslag 279

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 72
Direktiv 2002/92/EC
Artikel 309 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

72) Artikel 309, stk. 1, første afsnit, 
affattes således: 

72) Artikel 309, stk. 1, affattes således: 

"Medlemsstaterne vedtager og offentliggør 
de nødvendige love og administrative 
bestemmelser for at efterkomme artikel 4, 
10, 13, 18, 23, 26-32, 34-49, 51-55, 67, 68, 
71, 72, 74-85, 87-91, 93-96, 98, 100-110, 
112, 113, 115-126, 128, 129, 131-134, 
136-142, 144, 146, 148, 162-167, 172, 173, 
178, 185, 190, 192, 210-233, 235-240, 
243-258, 260-263, 265, 266, 303 og 304 
samt bilag III og IV senest den 31. 
december 2012. 

"Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme artikel 4, 10, 13, 14, 17, 
stk. 3, 18, 23, 26-32, 34-49, 51-55, 58, stk. 
8, 67, 68, 71, 72, 74-85, 87-91, 93-96, 98, 
100-110, 112, 113, 115-126, 128, 129, 
131-134, 136-142, 143, 144, 146, 148, 
162-167, 172, 173, 178, 185, 190, 192, 
210-233, 235-240, 243-258, 260-263, 265, 
266, 303 og 304 samt bilag III og IV senest 
den 31. december 2012. De skal straks 
videregive teksten i disse bestemmelser 
samt en sammenligningstabel mellem 
bestemmelserne og dette direktiv til 
Kommissionen."

Or. en

Begrundelse

Artikel 14 (tilladelse) bør også inkluderes + overensstemmelse med artikel 311.

Ændringsforslag 280

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 73
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 310 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

73) I artikel 310, stk. 1, ændres "1. 
november 2012" til "1. januar 2013". 

73) I artikel 310, stk. 1, ændres "1. 
november 2012" til "1. januar 2014". 

Or. en
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Ændringsforslag 281

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 74
Direktiv 2009/138/EF
Artikel 311 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 308a og 308b finder anvendelse 
fra den 1. januar 2013.

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

Artikel 1-3, 5-9, 11, 12, 15-17, stk. 2, 19-
22, 24, 25, 33, 57, 58, stk. 1,-58, stk. 7, 59-
66, 69, 70, 73, 145, 147, 149-161, 168-171, 
174-177, 179-184, 186-189, 191, 193-209, 
267-300, 302, 305-308 samt bilag I og II, 
V, VI og VII finder anvendelse fra den 1. 
januar 2014.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen bør være i stand til at træffe de nødvendige gennemførelsesforanstaltninger 
før anvendelsesdatoen.

Ændringsforslag 282

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 76
Direktiv 2009/138/EF
Bilag III – del A – punkt 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

29. under alle omstændigheder og som 
alternativ til de skadesforsikringsselskaber, 
der er angivet i punkt 1) til 28), kan et 
selskab tage form af et europæisk 
andelsselskab som defineret i Rådets 
forordning (EF) nr. 1435/2003.

29. for så vidt den pågældende 
medlemsstat åbner mulighed for, at et 
andelsselskabs juridiske virksomhedsform 
kan tage form af skadesforsikringsselskab 
og som alternativ til de 
skadesforsikringsselskaber, der er angivet i 
punkt 1) til 28), kan et selskab tage form af 
et europæisk andelsselskab som defineret i 
Rådets forordning (EF) nr. 1435/2003.

Or. en
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Ændringsforslag 283

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 78
Direktiv 2009/138/EF
Bilag III – del B – punkt 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

29. under alle omstændigheder og som 
alternativ til de livsforsikringsselskaber, 
der er angivet i punkt 1) til 28), kan et 
selskab tage form af et europæisk 
andelsselskab som defineret i Rådets 
forordning (EF) nr. 1435/2003.

29. for så vidt den pågældende 
medlemsstat åbner mulighed for, at et 
andelsselskabs juridiske virksomhedsform 
kan tage form af livsforsikringsselskab og 
som alternativ til de 
skadesforsikringsselskaber, der er angivet i 
punkt 1) til 28), kan et selskab tage form af 
et europæisk andelsselskab som defineret i 
Rådets forordning (EF) nr. 1435/2003.

Or. en

Ændringsforslag 284

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 80
Direktiv 2009/138/EF
Bilag III – del C – punkt 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

29. under alle omstændigheder og som 
alternativ til de genforsikringsselskaber, 
der er angivet i punkt 1) til 28), kan et 
selskab tage form af et europæisk 
andelsselskab som defineret i Rådets 
forordning (EF) nr. 1435/2003."

29. for så vidt den pågældende 
medlemsstat åbner mulighed for, at et 
andelsselskabs juridiske virksomhedsform 
kan tage form af genforsikringsselskab og 
som alternativ til de 
genforsikringsselskaber, der er angivet i 
punkt 1) til 28), kan et selskab tage form af 
et europæisk andelsselskab som defineret i 
Rådets forordning (EF) nr. 1435/2003.

Or. en
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Ændringsforslag 285

Forslag til direktiv
Artikel 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2a
I forordning (EF) nr. 1060/2009 foretages 
følgende ændringer:
Artikel 2, stk. 3, affattes således:

"3. Et kreditvurderingsbureau skal 
ansøge om registrering efter denne 
forordning som en betingelse for at blive 
anerkendt som eksternt 
kreditvurderingsinstitut (ECAI), jf. artikel 
81 i direktiv 2006/48/EF eller artikel 109a 
i direktiv 2009/138/EF, medmindre det 
kun udsteder de kreditvurderinger, som er 
omhandlet i stk. 2."

Or. en

Begrundelse

Tilføjelse af artikel 109a, stk. 1, medfører ændringer til forordningen om 
kreditvurderingsbureauer for at skabe sammenhæng.

Ændringsforslag 286

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2b
Gennemgang

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

Or. en

Ændringsforslag 287

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne vedtager og 
offentliggør senest den 31. december 2012 
de love og administrative bestemmelser, 
der er nødvendige for at efterkomme dette 
direktivs artikel 1, nr. 1), artikel 2, nr. 3), 
artikel 2, nr. 6), artikel 2, nr. 8), artikel 2, 
nr. 9), artikel 2, nr. 12), artikel 2, nr. 13), 
artikel 2, nr. 24), artikel 2, nr. 25), artikel 
2, nr. 28), artikel 2, nr. 30), artikel 2, nr. 
32), artikel 2, nr. 33), artikel 2, nr. 39), 
artikel 2, nr. 41 og 42), artikel 2, nr. 44)-
46), artikel 2, nr. 52)-54), artikel 2, nr. 56), 
artikel 2, nr. 58), artikel 2, nr. 61) og 62), 
artikel 2, nr. 67), artikel 2, nr. 69), artikel 
2, nr. 70), og artikel 2, nr. 71)-80). De 
tilsender straks Kommissionen teksten til 
disse bestemmelser samt en 
sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende 
bestemmelser og dette direktiv.

1. Medlemsstaterne sætter senest den 31. 
december 2012 de love og administrative 
bestemmelser, der er nødvendige for at 
efterkomme dette direktivs artikel 1, nr. 1), 
artikel 2, nr. 3), artikel 2, nr. 6), artikel 2, 
nr. 8), artikel 2, nr. 9), artikel 2, nr. 12), 
artikel 2, nr. 13), artikel 2, nr. 24), artikel 
2, nr. 25), artikel 2, nr. 28), artikel 2, nr. 
30), artikel 2, nr. 32), artikel 2, nr. 33), 
artikel 2, nr. 37), artikel 2, nr. 40)-43), 
artikel 2, nr. 45)-47, artikel 2, nr. 53)-55, 
artikel 2, nr. 57), artikel 2, nr. 59), artikel 
2, nr. 62)-63, artikel 2, nr. 66) og artikel 2 
nr. 75)-80) i kraft. De tilsender straks 
Kommissionen teksten til disse 
bestemmelser samt en 
sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende 
bestemmelser og dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 288

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktiv træder i kraft på Dette direktiv træder i kraft på 
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tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende. Artikel 2, nr. 
15), og artikel 2, nr. 20), finder anvendelse 
fra den 1. januar 2013.

tyvendedagen dagen efter offentliggørelsen 
i Den Europæiske Unions Tidende. Artikel 
2, nr. 15), artikel 2 nr. 20) og artikel 2 nr. 
59a), finder anvendes fra den 1. januar 
2013.

Or. en
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BEGRUNDELSE

"Den 23. september 2009 vedtog Kommissionen tre forslag til en forordning om oprettelse af 
de europæiske tilsynsmyndigheder inden for bankvæsen (EBA), forsikring og 
pensionsordninger (EIOPA) og værdipapirer og markeder (ESMA). En måned senere, den 26. 
oktober 2009, blev der vedtaget et forslag til et såkaldt omnibusdirektiv for at tilpasse de 
fleste af sektordirektiverne til den nye arkitektur (omnibus I).

Da det nye direktiv om forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) var tæt på 
offentliggørelse, blev det besluttet at vente på det og at vedtage et andet omnibusdirektiv 
(omnibus II) kort efter offentliggørelse af Solvens II og at tilpasse det til EIOPA-
forordningen. Skønt Solvens II blev endeligt offentliggjort den 17. december 2009, vedtog 
Kommissionen først forslaget til omnibus II i begyndelsen af 2011, 15 måneder efter 
Kommissionens vedtagelse af forslaget til omnibus I.

Ordføreren fremlagde allerede den 16. marts 2011 et arbejdsdokument indeholdende de 
vigtigste emner i Kommissionens forslag, som blev drøftet på mødet i ECON den 21. marts 
2011.

I. Tilpasning af Solvens II-direktivet til EIOPA 

1. Delegerede retsakter, reguleringsmæssige tekniske standarder og tekniske 
gennemførelsesstandarder 

Efter Lissabontraktatens ikrafttræden er der behov for at erstatte komitologiproceduren1 med 
delegerede retsakter (artikel 290 TEUF) og gennemførelsesretsakter (artikel 291 TEUF). 
Baseret på disse artikel blev der med ESA-forordningerne også indført reguleringsmæssige 
tekniske standarder og tekniske gennemførelsesstandarder.

For at bringe Solvens II i overensstemmelse med Lissabontraktaten foreslog Kommissionen 
anvendelse af delegerede retsakter, ofte suppleret med tekniske gennemførelsesstandarder om 
procedurespørgsmål. Kommissionens forslag omfattede ikke reguleringsmæssige tekniske 
standarder. Ordføreren beklager, at Kommissionen ikke bragte sit forslag i overensstemmelse 
med den vedtagne omnibus I-tekst med hensyn til valget af delegerede eller 
gennemførelsesmæssige retsakter tillige med standardformuleringen om reguleringsmæssige 
og tekniske gennemførelsesstandarder. Baseret på omnibus I og ESA-forordningerne forudser 
ordføreren en blanding af delegerede og gennemførelsesmæssige retsakter, som også gav 
EIOPA en rolle med hensyn til at udarbejde udkast til reguleringsmæssige tekniske 
standarder. 

2. Forskriftsprocedure 

Kommissionen ændrede ikke forskriftsprocedurerne i Solvens II, som alle relaterer til 
ækvivalensbeslutninger vedrørende enkelte tredjelande. Der er også behov for at tilpasse disse 
bestemmelser til Lissabontraktaten. Ordføreren foreslår at erstatte forskriftsproceduren med 

                                               
1 Baseret på artikel 202 EF og komitologibeslutningen 1999/468/EF, som ændret ved 2006/512/EF.
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delegerede retsakter for at sikre parlamentarisk kontrol. 

3. Mægling af EIOPA 

Kommissionens forslag indfører en bindende mæglingsbeføjelse for EIOPA som fastlagt i 
artikel 19 i EIOPA-forordningen. Tidligere ikkebindende CEIOPS-høringsprocedurer justeres 
til bindende mægling, nye mæglingsprocedurer tilføjes. Efter ordførerens mening er en 
rationalisering af procedurerne nødvendig. Ordføreren indfører yderligere mæglingsbeføjelser 
for EIOPA i tilfælde af, at den koncerntilsynsførende fastsætter ækvivalens for tredjelande. 

Med hensyn til beslutninger på koncernniveau foreslår ordføreren at anerkende EIOPA's rolle 
i kollegiet for tilsynsførende som forudset i EIOPA-forordningen. 

Med hensyn til beslutningsprocedurer, som involverer koncerntilsynsføreren, indeholder 
artikel 44 i EIOPA-forordningen bestemmelser om en ændret afstemningsprocedure, så snart 
EIOPA er i stand til at stemme imod den koncerntilsynsførendes beslutning. Ordføreren 
præciserer, hvad der sker, hvis EIOPA's mæglingsafgørelse forkastes af et blokerende 
mindretal af repræsentanter i EIOPA's rådgivningsudvalg. 

4. IORP-direktivet 

Solvens II indeholder ændringer til IORP-direktivet, herunder en mulighed for at vedtage 
gennemførelsesforanstaltninger i overensstemmelse med forskriftsproceduren med kontrol. 
Efter ordførerens opfattelse, er det nødvendigt med en tilpasning til Lissabontraktaten, da en 
revision af IORP-direktivet, skønt meddelt af Kommissionen, endnu ikke er foreslået. 

5. Direktivet om forsikringsmægling

Direktivet om forsikringsmægling forventes revideret af Kommissionen i 2012. Ordføreren 
foreslår imidlertid, at EIOPA's rolle allerede fastsættes i dette direktiv for at fremhæve 
Parlamentets interesser på et tidligt stadium. 

II. Ændringer af Solvens II-direktivet 

1. Illikviditetspræmie i artikel 77a i forbindelse med artikel 86

Kommissionens forslag forudser inkludering af en illikviditetspræmie i den risikofrie 
rentekurve, hvis EIOPA bemærker en periode med stresset markedslikviditet. Ordføreren 
beklager, at Kommissionen ikke fastsatte, hvorledes denne præmie skulle anvendes, men 
overlod de vigtige politiske valg til niveauet for delegerede retsakter. Efter ordførerens 
mening bør EIOPA spille en vigtig rolle i udviklingen af en formel, som fastsætter størrelsen 
af en illikviditetspræmie. Ordføreren foreslår en tærskel for at undgå, at der tages hensyn til 
meget små procentdele, som kan være udtryk for markedsuregelmæssigheder eller målefejl.
EIOPA bør bistå med at identificere betydeligt illikvide passiver for yderligere at definere 
illikviditetspræmiens anvendelse. Det bør være op til medlemsstaterne at fastsætte brugen af 
en præmie, således at de er i stand til anvende en mere stringent ordning ved beregningen af 
tekniske bestemmelser. 

I lyset af Rådets drøftelser omarbejdede Kommissionen forslaget til en illikviditetspræmie og 
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erstattede den med en kontracyklisk præmie og en matchende præmie. Omarbejdelsen blev 
ikke formelt sendt til Europa-Parlamentet. Ordføreren besluttede at koncentrere sig om 
revisionen af Kommissionens oprindelige forslag om også at tage hensyn til, at 
illikviditetspræmien er det eneste præmiekoncept, som allerede blev afprøvet i den 5. 
kvantitative konsekvensundersøgelse. 

2. Standardformlen i artikel 109a i forbindelse med artikel 111

Kommissionen foreslog, at EIOPA kommer med harmoniserede tekniske input til 
standardformlen. Efter Kommissionens opfattelse, omfatter dette en EIOPA-vurdering af 
eksterne kreditvurderingsinstitutioners egnethed. Ordføreren foreslår tydeliggørelser for at 
undgå overlapning med kapitalkravsforordningen og for at sikre overensstemmelse med 
kapitalkravsdirektivet. Samarbejdsudvalget bør spille en ledende rolle for at undgå, at 
europæiske tilsynsmyndigheder har forskellige opfattelser vis-a-vis samme eksterne 
kreditvurderingsinstitution. 

3. Udsædvanligt stort fald på finansmarkederne i artikel 138 i forbindelse med artikel 143

I tilfælde af et udsædvanligt stort fald på finansmarkederne i tilbagebetalingsperioden for 
forsikrings- og genforsikringsvirksomhederne kan manglende overholdelse af 
solvenskapitalkravet forlænges. Ordføreren værdsætter, at Kommissionen nu foreslår en 
definition af usædvanligt stort fald på finansmarkederne. Det bør præciseres, at EIOPA 
fastsætter det usædvanligt store fald ikke blot på anmodning, men også på eget initiativ. 
Ordføreren tilføjer en høringsprocedure med ESRB. 

4. Ækvivalens af tredjelandes tilsynsordninger

Solvens II indeholder bestemmelser om ækvivalensbeslutninger i artikel 172, 227 og 260. 
Kommissionen foreslår at suspendere konsekvenserne af en negativ ækvivalensbeslutning i en 
periode på fem år. 

Ordføreren definerer kriterier, som skal opfyldes i en femårsperiode med midlertidig 
ækvivalens. Beslutningen om en midlertidig ækvivalens træffes af Kommissionen med 
bistand fra EIOPA. Relevante tredjelande bør være forpligtede til at aflevere 
evalueringsrapporter hvert halve år. Af hensyn til gennemsigtigheden bør EIOPA 
offentliggøre en liste over tredjelande, der vurderes ækvivalente og midlertidigt ækvivalente. 

5. Det europæiske andelsselskab som juridisk virksomhedsform 

Ordførerne bifalder en medlemsstatsspecifik anerkendelse af det europæiske andelsselskab.

6. Indfasning

Ordføreren har ingen intentioner om at udsætte gennemførelsesdatoen for Solvens II-
projektet. En problemfri overgang af Solvens II-kravene synes imidlertid at være fornuftig, 
ikke kun for små og mellemstore virksomheder, men også af hensyn til 
tilsynsmyndighedernes beredskab. Ordføreren foreslår derfor en indfasning i løbet af 2013 
med allerede fastlagte bestemmelser om godkendelsesprocedurer og i begyndelsen af juli 
2013 vigtige tilsynsoplysninger. 
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7. Overgangsforanstaltninger i artikel 308a og 308b 

Kommissionens forslag forudser flere overgangsforanstaltninger. Disse 
overgangsforanstaltninger indføres ved hjælp af delegerede retsakter med bestemmelser om 
længde af overgangsperioden, faseinddeling af den pågældende periode og 
overgangsforanstaltningerne, som i mellemtiden skal opfyldes af forsikrings- og 
genforsikringsvirksomhederne. 

Efter ordførerens mening bør overgangsforanstaltningerne reduceres til det strengt 
nødvendige og fuldt ud fastlægges i rammedirektivet, således at interessenterne ikke "holdes i 
uvidenhed" om den fulde virkning, hvilket ville have været tilfældet med Kommissionens 
forslag. 

III. Yderligere tilpasninger af prospektdirektivet til ESMA

Ordføreren tilpasser ordlyden i de reguleringsmæssige tekniske standarder til den aftalte 
omnibus I-tekst. For at mindske de administrative byrder foreslår ordføreren at tildele 
myndigheden i værtsmedlemsstaten en vigtig rolle med hensyn til at fordele de endelige 
betingelser til ESMA og den kompetente myndighed i værtsmedlemsstaten.

IV. Konklusioner

Ordføreren er af den opfattelse, at næsten alle de punkter, der er nævnt ovenfor, er et resultat 
af de tekniske tilpasninger til forslaget for at gøre teksten fuldstændig, ensartet og 
sammenhængende. Der forventes imidlertid en yderligere politisk vurdering til drøftelserne 
om illikviditetspræmie, tredjelandsækvivalens, indfasning og overgangsforanstaltninger."


