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KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. …/..
af 19.9.2014
om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/17/EU for så
vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende minimumsbeløbet for
den erhvervsansvarsforsikring eller tilsvarende garanti, som kreditformidlere skal have

(EØS-relevant tekst)
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BEGRUNDELSE
1.

BAGGRUND FOR DEN DELEGEREDE RETSAKT

Artikel 29, stk. 2, litra a), i direktiv 2014/17/EU om forbrugerkreditaftaler i forbindelse med
fast ejendom til beboelse ("direktivet") giver Kommissionen beføjelse til efter at have fået
forelagt udkast til standarder af Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) og i henhold
til artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010 at vedtage delegerede retsakter, der
fastsætter minimumsbeløbet for den erhvervsansvarsforsikring eller tilsvarende garanti, som
kreditformidlere inden for fast ejendom til beboelse skal have.
Kommissionen skal i henhold til artikel 10, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1093/2010 om
oprettelse af EBA senest tre måneder efter modtagelsen af udkastet til standarder beslutte, om
den vil godkende det forelagte udkast. Kommissionen kan også vælge kun at godkende udkast
til standarder delvist eller med ændringer, hvis det er i Unionens interesse, i
overensstemmelse med den særlige procedure i nævnte artikler.
2.

HØRINGER FORUD FOR RETSAKTENS VEDTAGELSE

EBA har i henhold til artikel 10, stk. 1, tredje afsnit, i forordning (EU) nr. 1093/2010 foretaget
en offentlig høring om de udkast til tekniske standarder, som er blevet forelagt Kommissionen
i henhold til artikel 29, stk. 2, litra a), i direktiv 2014/17/EU. Der blev offentliggjort et
høringsdokument på EBA's websted den 19. december 2013, og høringen blev afsluttet den
18. marts 2014. Desuden opfordrede EBA sin interessentgruppe for banker, der er nedsat i
henhold til artikel 37 i forordning (EU) nr. 1093/2010, til at yde rådgivning om standarderne.
EBA har sammen med udkastet til tekniske standarder forelagt en redegørelse for, hvorledes
resultatet af disse høringer er blevet taget i betragtning ved udarbejdelsen af det endelige
udkast til tekniske standarder, som er forelagt Kommissionen.
EBA har ligeledes, sammen med udkastet til tekniske standarder og i overensstemmelse med
artikel 10, stk. 1, tredje afsnit, i forordning (EU) nr. 1093/2010, forelagt en
konsekvensanalyse, herunder en analyse af omkostningerne og fordelene ved det udkast til
tekniske standarder, som er blevet forelagt Kommissionen. Denne analyse findes på:
http://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/consumer-protection-and-financialinnovation/draft-regulatory-technical-standards-rts-on-professional-indemnity-insurance-piifor-mortgage-credit-intermediaries, side 12-17 i det endelige udkast til reguleringsmæssige
tekniske standarder.
3.

JURIDISKE ASPEKTER AF DEN DELEGEREDE RETSAKT

Ved den delegerede retsakt fastsættes minimumsbeløbet for erhvervsansvarsforsikringen eller
den tilsvarende garanti. Nærmere bestemt fastsættes der et beløb for hvert individuelt krav
(460 000 EUR) og et samlet beløb pr. kalenderår for samtlige krav (750 000 EUR).
Disse tal er fremkommet ved en fremgangsmåde, hvor man har beregnet minimumsbeløbet
for erhvervsansvarsforsikringen eller den tilsvarende garanti ud fra det aritmetiske gennemsnit
af de gældende nationale minimumsbeløb for erhvervsansvarsforsikringen eller den
tilsvarende garanti. Denne fremgangsmåde er anvendt, fordi de data, der ville være
nødvendige, hvis der skulle anvendes alternative metoder, ikke er til rådighed. Det er i
direktivet fastsat, at eventuelle nødvendige ændringer til denne delegerede retsakt skal
forelægges senest den 21. marts 2018 efter en gennemgang af retsakten, så hvis der til den tid
foreligger yderligere data, vil den fremgangsmåde, der følges, derfor blive taget op til revision
på dette tidspunkt.
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KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. …/..
af 19.9.2014
om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/17/EU for så
vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende minimumsbeløbet for
den erhvervsansvarsforsikring eller tilsvarende garanti, som kreditformidlere skal have
(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —
under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/17/ЕU af 4. februar 2014
om forbrugerkreditaftaler i forbindelse med fast ejendom til beboelse og om ændring af
direktiv 2008/48/EF og 2013/36/EU og forordning (EU) nr. 1093/20101, særlig artikel 29, stk.
2, litra a), andet afsnit, og
ud fra følgende betragtninger:

DA

(1)

I henhold til artikel 29, stk. 2, litra a), i direktiv 2014/17/EU skal kreditformidlere have
en erhvervsansvarsforsikring, som dækker de geografiske områder, hvor de tilbyder
deres tjenesteydelser, eller en tilsvarende garanti mod erstatningskrav som følge af
faglig forsømmelighed.

(2)

Kravet om, at kreditformidlere i realkreditsektoren skal have en
erhvervsansvarsforsikring eller en tilsvarende garanti er et nyt lovgivningskrav på EUplan, men findes allerede på nationalt plan i nogle medlemsstater. De medlemsstater,
der har erfaringer med krav vedrørende sådanne erhvervsansvarsforsikringer, har den
største andel af realkreditlångivning gennem kreditformidlere i EU, en mangeårig høj
grad af markedsindtrængning fra kreditformidleres side og følgelig også en mere
specifik tilgang til regulering af sektoren. EU-bestemmelser om minimumsbeløbet for
erhvervsansvarsforsikringen eller den tilsvarende garanti bør derfor være baseret på
erfaringerne i disse medlemsstater, når det skal fastsættes, hvilken metode det er mest
hensigtsmæssigt at anvende til beregning af dette minimumsbeløb.

(3)

Denne metode vil være egnet for Unionen som helhed, herunder for medlemsstater
med mindre realkreditmarkeder. Det skyldes, at krav mod kreditformidlere ikke
hænger sammen med den underliggende realkreditgæld, som kan variere betydeligt fra
medlemsstat til medlemsstat, men er baseret på faglig forsømmelighed, og at den deraf
følgende skade varierer langt mindre.

(4)

I henhold til artikel 29, stk. 2, litra a), tredje afsnit, i direktiv 2014/17/EU skal
bestemmelserne om minimumsbeløbet for erhvervsansvarsforsikringen eller den
tilsvarende garanti gennemgås med regelmæssige mellemrum. Det kan derfor tænkes,
at der i fremtiden vil være andre muligheder eller metodologier, der er mere
hensigtsmæssige til at fastslå størrelsen af disse forpligtelser for kreditformidlere,
navnlig efterhånden som der bliver flere historiske data til rådighed, og der indhøstes
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flere
erfaringer
med
tilsynspraksis
erhvervsansvarsforsikringsordningerne, og hvordan de fungerer.

i

tilknytning

(5)

For at minimumsbeløbet for erhvervsansvarsforsikringen eller den tilsvarende garanti
kan fastsættes klart, og for at sikre en mere harmoniseret tilgang i hele Unionen bør
anvendelsen af dette minimumsbeløb fastsættes pr. krav og pr. år. EuropaParlamentets og Rådets direktiv 2002/92/EF2 indeholder et krav om et minimumsbeløb
for erhvervsansvarsforsikringen eller den tilsvarende garanti gældende pr. år og pr.
krav. De fleste forsikringsformidlere, og deres forsikrere, er således bekendt med
denne tilgang, og det er derfor hensigtsmæssigt at indføre en lignende ordning for
kreditformidlere. De fleste medlemsstater, i hvis nationale lovgivning det kræves, at
kreditformidlere har en erhvervsansvarsforsikring, anvender desuden en sådan tilgang.
Der bør derfor i bestemmelserne om erhvervsansvarsforsikring for kreditformidlere
være en sådan sondring pr. år og pr. krav.

(6)

Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder,
som Den Europæiske Banktilsynsmyndighed har forelagt Kommissionen.

(7)

Den Europæiske Banktilsynsmyndighed har afholdt åbne offentlige høringer om de
udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne
forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt indhentet en
udtalelse fra interessentgruppen for banker, der er nedsat i henhold artikel 37 i EuropaParlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/20103 –

VEDTAGET DENNE FORORDNING:
Artikel 1
Minimumsbeløbet for den erhvervsansvarsforsikring eller tilsvarende garanti, som
kreditformidlere skal have, jf. artikel 29, stk. 2, litra a), første afsnit, i direktiv 2014/17/EU,
er:
a)

460 000 EUR pr. krav

b)

sammenlagt 750 000 EUR for alle krav i løbet af et kalenderår.

2
3

DA

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/92/EF af 9. december 2002 om forsikringsformidling
(EFT L 9 af 15.1.2003, s. 3).
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af
en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr.
716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s.
12).
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Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske
Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 19.9.2014.

På Kommissionens vegne
Formand
José Manuel BARROSO
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