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Europaudvalget 

 

Til: Udenrigsministeren 

Dato: 30. marts 2010 

 

Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål: 
 
KOM (2009) 0362 
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/49/EF og 2006/49/EF for så vidt 

angår kapitalkrav vedrørende handelsbeholdningen og gensecuritisationer og tilsyn med aflønningspolitikker 

 

 
Spørgsmål 1 

Ministeren bedes oversende ministeriets interne og eksterne korrespondance  

om KOM (2009) 0362 vedr. kapitalkrav og tilsyn med aflønningspolitikker til  

udvalget. 
 
Spørgsmål 2 

Ministeren bedes redegøre for, i hvilke af de for ministeren forelagte materialer  

vedrørende KOM (2009) 0362 om kapitalkrav og tilsyn med aflønningspolitikker,  

forslaget om, at mindst 50 pct. af enhver variabel aflønningskomponent skal  

tildeles i form af aktier, aktielignende instrumenter eller lignende, som ikke er  

rede penge, har indgået. 
 
Spørgsmål 3 

Ministeren bedes på baggrund af spørgsmål 2. redegøre for, hvornår forslaget  

om, at mindst 50 pct. af enhver variabel aflønningskomponent skal tildeles i form  

af aktier, aktielignende instrumenter eller lignende, som ikke er rede penge, kom  

til ministerens kendskab. 
 
Spørgsmål 4 

Ministeren bedes redegøre for, hvornår forslaget om, at mindst 50 pct. af enhver  

variabel aflønningskomponent skal tildeles i form af aktier, aktielignende  

instrumenter eller lignende, som ikke er rede penge, kom til regeringens  

kendskab. 
 
Spørgsmål 5 

Ministeren bedes redegøre for, om forslaget om, at mindst 50 pct. af enhver  

variabel aflønningskomponent skal tildeles i form af aktier, aktielignende  

instrumenter eller lignende, som ikke er rede penge, var drøftet i regeringen, i  

centraladministrationen eller med EU-administrationen forud for mødet i  

Europaudvalget den 6. november 2009. 
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Spørgsmål 6 

Ministeren bedes redegøre for, hvorfor ministeren ikke på mødet den 6.  

november 2009 orienterede Europaudvalget om ændringsforslaget, og hvis  

regeringen ikke på daværende tidspunkt var bekendt med ændringsforslaget,  

hvorfor ministeren ikke på et senere tidspunkt orienterede Europaudvalget. 
 
Spørgsmål 7 

Ministeren bedes redegøre for, hvorfor han ikke fandt det nødvendigt at orientere  

Europaudvalget, når ministeren var bekendt med, at partierne i Folketinget  

igennem længere tid har diskuteret og udvist en betydelig interesse for  

regulering af finanssektoren, herunder aflønningsformer. 
 
Spørgsmål 8 

Ministeren bedes dels redegøre for, på hvilke møder (mellem EU og den danske  

centraladministration) ændringerne af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF om  

kapitalkrav og tilsyn med aflønningspolitikker har været drøftet, samt hvilke  

ministre - eller repræsentanter herfor - der har repræsenteret regeringen på  

møderne. 
 

 

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra MF Anne-Marie Meldgaard (S) 

Svaret bedes sendt elektronisk til spørgeren på  sanme@ft.dk  

og til udvalg@ft.dk. 

 

På udvalgets vegne 

 

Anne-Marie Meldgaard 
 
formand. 
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