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BILAGA 

RÄTTELSE 

till Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande 

och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) 

(EUT L 335, 17.12.2009, s. 1) 

1. Sidan 2, skäl 5, andra meningen 

I stället för: 

"Alla försäkringsföretag och livförsäkringsföretag som redan har auktorisation enligt de nuvarande 

direktiven ska dock fortsätta att vara auktoriserade när detta direktiv tillämpas." 

ska det stå: 

"Alla försäkringsföretag och livförsäkringsföretag som redan har auktorisation enligt de nuvarande 

direktiven bör dock fortsätta att vara auktoriserade när detta direktiv tillämpas." 

2. Sidan 31, artikel 36.4, första stycket 

I stället för: 

"4. Tillsynsmyndigheterna ska bedöma om försäkrings- och återförsäkringsföretagen har 

utvecklat tillfredsställande metoder och praxis för att påvisa möjliga händelser eller framtida 

förändringar av de ekonomiska förhållandena som skulle kunna påverka den samlade 

ekonomiska ställningen negativt i de företag som berörs." 

ska det stå: 

"4. Tillsynsmyndigheterna ska bedöma om försäkrings- och återförsäkringsföretagen har 

utvecklat tillfredsställande metoder och arbetsrutiner för att påvisa möjliga händelser eller 

framtida förändringar av de ekonomiska förhållandena som skulle kunna påverka den 

samlade ekonomiska ställningen negativt i de företag som berörs." 
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3. Sidan 31, artikel 37.3 

I stället för: 

"3. I de fall som anges i punkt 1 b och c ska tillsynsmyndigheten se till att försäkrings- eller 

återförsäkringsföretaget vidtar alla ansträngningar för att avhjälpa de risker som ledde till 

föreläggandet av ett krav på kapitaltillägg." 

ska det stå: 

"3. I de fall som anges i punkt 1 b och c ska tillsynsmyndigheten se till att försäkrings- eller 

återförsäkringsföretaget vidtar alla ansträngningar för att avhjälpa de brister som ledde till 

föreläggandet av ett krav på kapitaltillägg." 

4. Sidan 34, artikel 44.1 

I stället för: 

"1. Försäkrings- och återförsäkringsföretag ska ha upprättat effektiva riskhanteringssystem som 

innefattar de strategier, processer och rapporteringsrutiner som är nödvändiga för att på 

företags- och gruppnivå fortlöpande kunna identifiera, mäta, övervaka, hantera och 

rapportera de risker som de är, eller kan komma att bli, exponerade för och det inbördes 

beroendet mellan dessa. 

Riskhanteringssystemet ska vara effektivt och väl integrerat med försäkrings- eller 

återförsäkringsföretagets organisationsstruktur och beslutsprocesser, med lämplig hänsyn till 

vilka personer som faktiskt leder företaget eller innehar andra nyckelpositioner." 

ska det stå: 

"1. Försäkrings- och återförsäkringsföretag ska ha upprättat effektiva riskhanteringssystem som 

innefattar de strategier, processer och rapporteringsrutiner som är nödvändiga för att 

fortlöpande kunna identifiera, mäta, övervaka, hantera och rapportera riskerna, individuella 

eller aggregerade, som de är, eller kan komma att bli, exponerade för och det inbördes 

beroendet mellan dessa. 

Riskhanteringssystemet ska vara effektivt och väl integrerat med försäkrings- eller 

återförsäkringsföretagets organisationsstruktur och beslutsprocesser, med lämplig hänsyn till 

vilka personer som faktiskt leder företaget eller innehar andra nyckelfunktioner." 
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5. Sidan 34, artikel 44.5 

I stället för: 

"5. För försäkrings- och återförsäkringsföretag som använder en partiell eller fullständig intern 

modell som godkänts enligt artiklarna 112 och 113 ska riskhanteringsfunktionen också 

ansvara för följande:" 

ska det stå: 

"5. För försäkrings- och återförsäkringsföretag som använder en partiell eller fullständig intern 

modell som godkänts enligt artiklarna 112 och 113 ska riskhanteringsfunktionen också 

omfatta följande:". 

6. Sidan 36, artikel 51.1, led e 

I stället för: 

"e) En beskrivning av dispositionen av egna kapitalet, som minst tar upp följande: 

i) Kapitalbasens struktur och belopp samt kvalitet. 

…" 

ska det stå: 

"e) En beskrivning av kapitalhanteringen av egna kapitalet, som minst tar upp följande: 

i) Kapitalbasens sammansättning och belopp samt kvalitet. 

…" 

7. Sidan 37, artikel 52.2, led a 

I stället för: 

"a) Den totala fördelningen av tilläggskapitalet för samtliga medlemsstater, uttryckt i procent av 

solvenskapitalkravet och separat redovisat för …" 

ska det stå: 

"a) Den totala fördelningen av kapitaltillägget för samtliga medlemsstater, uttryckt i procent av 

solvenskapitalkravet och separat redovisat för …". 
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8. Sidan 38, artikel 54.1, fjärde stycket, andra meningen 

I stället för: 

"… Om en åtgärdsplan ursprungligen har bedömts vara realistisk men avvikelsen från 

minimikapitalkravet ändå inte har korrigerats inom sex månader från det att den konstaterats, ska 

avvikelsen offentliggöras vid utgången av denna period tillsammans med en förklaring av dess 

orsaker och följder samt eventuella vidtagna korrigerande åtgärder samt eventuella ytterligare 

planerade korrigerande åtgärder." 

ska det stå: 

"… Om en åtgärdsplan ursprungligen har bedömts vara realistisk men avvikelsen från 

solvenskapitalkravet ändå inte har korrigerats inom sex månader från det att den konstaterats, ska 

avvikelsen offentliggöras vid utgången av denna period tillsammans med en förklaring av dess 

orsaker och följder samt eventuella vidtagna korrigerande åtgärder samt eventuella ytterligare 

planerade korrigerande åtgärder." 

9. Sidan 49, artikel 91.1 

I stället för: 

"1. Vinster som inte har gjorts tillgängliga för utdelning till försäkringstagare och andra 

ersättningsberättigade ska anses som överskottsmedel." 

ska det stå: 

"1. Ackumulerade vinster som inte har gjorts tillgängliga för utdelning till försäkringstagare och 

andra ersättningsberättigade ska anses som överskottsmedel." 
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10. Sidan 52, artikel 104 

I stället för: 

"Artikel 104 

Utformningen av det grundläggande solvenskapitalkravet 

1. Det grundläggande solvenskapitalkravet ska omfatta enskilda riskmoduler, aggregerade 

enligt punkt 1 i bilaga IV. 

…" 

ska det stå: 

"Artikel 104 

Utformningen av det primära solvenskapitalkravet 

1. Det primära solvenskapitalkravet ska omfatta enskilda riskmoduler, aggregerade enligt 

punkt 1 i bilaga IV. 

…". 

11. Sidan 52, artikel 105.3 

I stället för: 

"3. Teckningsriskmodulen för skadeförsäkring ska avspegla riskerna med 

livförsäkringsförpliktelser i fråga om de risker som täcks och de processer som används 

under utövandet av verksamheten. 

…" 

ska det stå: 

"3. Teckningsriskmodulen för livförsäkring ska avspegla riskerna med 

livförsäkringsförpliktelser i fråga om de risker som täcks och de processer som används 

under utövandet av verksamheten. 

…". 
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12. Sidan 54, artikel 107.3, första meningen 

I stället för: 

"3. I fråga om andra försäkrings- och återförsäkringstransaktioner än de som avses i punkt 2 ska 

man vid beräkningen av kapitalkravet för operativ risk ta hänsyn till transaktionernas volym, 

uttryckt i premieintäkter och försäkringstekniska avsättningar för dessa försäkrings- och 

återförsäkringstransaktioner. …" 

ska det stå: 

"3. I fråga om andra försäkrings- och återförsäkringsverksamheter än de som avses i punkt 2 ska 

man vid beräkningen av kapitalkravet för operativ risk ta hänsyn till transaktionernas volym, 

uttryckt i premieintäkter och försäkringstekniska avsättningar för dessa försäkrings- och 

återförsäkringstransaktioner. …". 

13. Sidan 59, artikel 123, första stycket 

I stället för: 

"Försäkrings- och återförsäkringsföretag ska minst en gång per år se över orsakerna och källorna till 

de vinster och förluster som gjorts inom varje affärsenhet." 

ska det stå: 

"Försäkrings- och återförsäkringsföretag ska minst en gång per år se över orsakerna och källorna till 

de vinster och förluster som gjorts inom varje större affärsenhet." 
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14. Sidan 60, artikel 129.2 

I stället för: 

"2. Om inte annat följer av punkt 3 ska minimikapitalkravet beräknas som en linjär funktion av 

en uppsättning eller deluppsättning av följande variabler: företagets försäkringstekniska 

avsättningar, tecknade premier, risksumma, uppskjutna skatter och administrativa 

omkostnader. De använda variablerna ska mätas utan efter avdrag för återförsäkring." 

ska det stå: 

"2. Om inte annat följer av punkt 3 ska minimikapitalkravet beräknas som en linjär funktion av 

en uppsättning eller deluppsättning av följande variabler: företagets försäkringstekniska 

avsättningar, tecknade premier, riskkapital, uppskjutna skatter och administrativa 

omkostnader. De använda variablerna ska mätas efter avdrag för återförsäkring." 

15. Sidan 62, artikel 135.2 

I stället för: 

"2. För att åstadkomma enhetlighet mellan sektorer och få intressena att sammanfalla hos 

företag som "stuvar om" lån till överlåtbara värdepapper och andra finansiella instrument 

(originatorer) och intressena hos försäkrings- eller återförsäkringsföretag som investerar i 

dessa värdepapper eller instrument, ska kommissionen anta genomförandeåtgärder som 

fastställer kraven inom följande områden:" 

ska det stå: 

"2. För att åstadkomma enhetlighet mellan sektorer och få intressena att sammanfalla hos 

företag som "ompaketerar" lån till överlåtbara värdepapper och andra finansiella instrument 

(originatorer) och intressena hos försäkrings- eller återförsäkringsföretag som investerar i 

dessa värdepapper eller instrument, ska kommissionen anta genomförandeåtgärder som 

fastställer kraven inom följande områden:". 
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16. Sidan 85, artikel 222.1, leden b och c 

I stället för: 

"… 

b) Värdet av alla tillgångar i ett försäkrings- eller återförsäkringsföretag som är anknutet till 

försäkrings- eller återförsäkringsföretaget med ägarintresse som representerar finansieringen 

av poster i kapitalbasen som får täcka solvenskapitalkravet för det försäkrings- eller 

återförsäkringsföretag som har ägarintresse. 

c) Värdet av alla tillgångar i ett försäkrings- eller återförsäkringsföretag som är anknutet till 

försäkrings- eller återförsäkringsföretaget med ägarintresse som representerar finansieringen 

av poster i kapitalbasen som får täcka solvenskapitalkravet för något annat försäkrings- eller 

återförsäkringsföretag som är anknutet till det försäkrings- eller återförsäkringsföretag som 

har ägarintresse." 

ska det stå: 

"… 

b) Värdet av alla tillgångar i ett försäkrings- eller återförsäkringsföretag som är anknutet till 

försäkrings- eller återförsäkringsföretaget med ägarintresse som representerar finansieringen 

av poster i kapitalbasen som får täcka solvenskapitalkravet för det försäkrings- eller 

återförsäkringsföretaget med ägarintresse. 

c) Värdet av alla tillgångar i ett försäkrings- eller återförsäkringsföretag som är anknutet till 

försäkrings- eller återförsäkringsföretaget med ägarintresse som representerar finansieringen 

av poster i kapitalbasen som får täcka solvenskapitalkravet för något annat försäkrings- eller 

återförsäkringsföretag som är anknutet till det försäkrings- eller återförsäkringsföretaget 

med ägarintresse." 
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17. Sidan 87, artikel 227.1 

I stället för: 

"1. När man i enlighet med artikel 233 beräknar solvensen på gruppnivå för ett försäkrings- 

eller återförsäkringsföretag som har ägarintresse i ett försäkrings- eller 

återförsäkringsföretag i tredjeland ska det sistnämnda företaget endast vid denna beräkning 

behandlas som ett anknutet försäkrings- eller återförsäkringsföretag inom gemenskapen." 

ska det stå: 

"1. När man i enlighet med artikel 233 beräknar solvensen på gruppnivå för ett försäkrings- 

eller återförsäkringsföretag med ägarintresse i ett försäkrings- eller återförsäkringsföretag i 

tredjeland ska det sistnämnda företaget endast vid denna beräkning behandlas som ett 

anknutet försäkrings- eller återförsäkringsföretag inom gemenskapen." 

18. Sidan 87, artikel 228, första stycket, första meningen 

I stället för: 

"När det gäller beräkningen av solvensen på gruppnivå för ett försäkrings- eller 

återförsäkringsföretag som har ett ägarintresse i ett kreditinstitut, ett värdepappersföretag eller ett 

finansiellt institut, ska medlemsstaterna tillåta att deras försäkrings- och återförsäkringsföretag även 

tillämpar metoderna 1 eller 2 i bilaga I till direktiv 2002/87/EG. …" 

ska det stå: 

"När det gäller beräkningen av solvensen på gruppnivå för ett försäkrings- eller 

återförsäkringsföretag med ägarintresse i ett kreditinstitut, ett värdepappersföretag eller ett 

finansiellt institut, ska medlemsstaterna tillåta att deras försäkrings- och återförsäkringsföretag även 

tillämpar metoderna 1 eller 2 i bilaga I till direktiv 2002/87/EG. …". 
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19. Sidan 96, artikel 248.1, led d 

I stället för: 

"d) Bedömning av gruppens företagsstyrningssystem enligt artikel 246 och av frågan om 

medlemmarna i anknutna företags förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan uppfyller 

kraven i artiklarna 42 och 257." 

ska det stå: 

"d) Bedömning av gruppens företagsstyrningssystem enligt artikel 246 och av frågan om 

medlemmarna i företag med ägarintresses förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan 

uppfyller kraven i artiklarna 42 och 257." 

20. Sidan 110, artikel 303.1 

I stället för: 

"1. Artikel 17.2 ska ersättas med följande: 

"2. För beräkning av den lägsta storleken på de kompletterande tillgångarna ska 

bestämmelserna i artiklarna 17a och 17d gälla."" 

ska det stå: 

"1. Artikel 17.2 ska ersättas med följande: 

"2. För beräkning av den lägsta storleken på de kompletterande tillgångarna ska 

bestämmelserna i artiklarna 17a–17d gälla."" 

21. Sidan 125, bilaga IV, punkt 3, tredje strecksatsen 

I stället för: 

"– SCRhandikapp betecknar undergruppen handikapp- och sjukdomsrisk." 

ska det stå: 

"– SCRinvaliditet betecknar undergruppen invaliditets- och sjukdomsrisk." 
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22. Sidan 125, bilaga IV, punkt 3, sjätte strecksatsen 

I stället för: 

"– SCRförfall betecknar undergruppen förfallsrisk." 

ska det stå: 

"– SCRannullation betecknar undergruppen annullationsrisk." 
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