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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR  
nr. 128/2014

frá 27. júní 2014

um breyt ingu á IX. við auka (Fjár mála þjón usta) við EES-samn ing inn

SAM EIGIN LEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐAN GREINDA ÁKVÖRÐ UN

með vísan til samn ings ins um Evrópska efna hags svæðið, er nefnist „EES-samn ing ur inn“ í því sem hér fer 
á eftir, einkum ákvæða 98 . gr .,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) Fella ber inn í EES-samn ing inn til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins (ESB) 2013/58/ESB frá 
11 . desember 2013 um breyt ingu á til skip un 2009/138/EB (Gjaldþolsáætlun II) að því er varðar 
lögleiðingardag hennar og gildis töku dag hennar, og dagsetningu nið ur fellingar til tekinna til skip ana 
(Gjaldþolsáætlun I) (1) .

2) Sam kvæmt ákvæðum til skip unar 2013/58/ESB frestast, til 1 . janúar 2016, nið ur felling til skip ana 
ráðs ins 64/225/EBE (2), 73/239/EBE (3), 73/240/EBE (4), 78/473/EBE (5), 84/641/EBE (6), 87/344/
EBE (7), 88/357/EBE (8) og 92/49/EBE (9) og til skip ana Evrópu þingsins og ráðs ins 98/78/EB (10), 
2001/17/EB (11), 2002/83/EB (12) og 2005/68/EB (13), en þessar gerðir hafa verið felldar inn í EES-
samn ing inn og voru felldar úr EES-samn ingnum með ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar 
nr . 78/2011 frá 1 . júlí 2011 um breyt ingu á IX . við auka (Fjár mála þjón usta) við EES-samn ing inn (14) .

3) Þar af leiðandi ber að fella til skip anir 64/225/EBE, 73/239/EBE, 73/240/EBE, 78/473/EBE, 84/641/
EBE, 87/344/EBE, 88/357/EBE, 92/49/EEB, 98/78/EB, 2001/17/EB, 2002/83/EB og 2005/68/EB að 
nýju inn í EES-samn ing inn og fresta skal nið ur fellingu þeirra úr EES-samn ingnum til 1 . janúar 2016 .

4) IX . við auki við EES-samn ing inn breytist því í sam ræmi við það .

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Ákvæði IX . við auka við EES-samn ing inn breytist sem hér segir:

1 . Eftir far andi undirliður bætist við í 1 . lið (til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2009/138/EB):

„– 32013 L 0058: Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2013/58/ESB frá 11 . desember 2013 (Stjtíð . 
ESB L 341, 18 .12 .2013, bls . 1) .“

2 . Eftir far andi texti bætist við í lið 1a (fallinn brott):

„364 L 0225: Til skip un ráðs ins 64/225/EBE frá 25 . febrúar 1964 um afnám hafta á staðfesturétti og 
rétti til að veita þjón ustu á sviði endur trygg inga (Stjtíð . EB 56, 4 .4 .1964, bls . 878/64) .

Ákvæði til skip unarinnar skulu, að því er samn ing þennan varðar, aðlöguð sem hér segir:

Ákvæði 3 . gr . gilda ekki .“

(1) Stjtíð . ESB L 341, 18 .12 .2013, bls . 1 .
(2) Stjtíð . EB 56, 4 .4 .1964, bls . 878 .
(3) Stjtíð . EB L 228, 16 .8 .1973, bls . 3 .
(4) Stjtíð . EB L 228, 16 .8 .1973, bls . 20 .
(5) Stjtíð . EB L 151, 7 .6 .1978, bls . 25 .
(6) Stjtíð . EB L 339, 27 .12 .1984, bls . 21 .
(7) Stjtíð . EB L 185, 4 .7 .1987, bls . 77 .
(8) Stjtíð . EB L 172, 4 .7 .1988, bls . 1 .
(9) Stjtíð . EB L 228, 11 .8 .1992, bls . 1 .
(10) Stjtíð . EB L 330, 5 .12 .1998, bls . 1 .
(11) Stjtíð . EB L 110, 20 .4 .2001, bls . 28 .
(12) Stjtíð . EB L 345, 19 .12 .2002, bls . 1 .
(13) Stjtíð . ESB L 323, 9 .12 .2005, bls . 1 .
(14) Stjtíð . ESB L 262, 6 .10 .2011, bls . 45, og EES-viðbætir við Stjtíð . ESB nr . 54, 6 .10 .2011, bls . 57 .

 2014/EES/71/15



27.11.2014 Nr . 71/27EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

3 . Eftir far andi texti bætist við í 2 . lið (fallinn brott):

„373 L 0239: Fyrsta til skip un ráðs ins 73/239/EBE frá 24 . júlí 1973 um sam ræmingu á lögum og 
stjórn sýslu fyrirmælum til að hefja og reka starf semi á sviði frumtrygg inga annarra en líftrygg inga 
(Stjtíð . EB L 228, 16 .8 .1973, bls . 3), eins og henni var breytt með:

– 376 L 0580: Til skip un ráðs ins 76/580/EBE frá 29 . júní 1976 (Stjtíð . EB L 189, 13 .7 .1976, bls . 13),

– 384 L 0641: Til skip un ráðs ins 84/641/EBE frá 10 . desember 1984 með breyt ingu á fyrstu til-
skip un 73/239/EBE, einkum að því er varðar að stoð við ferðamenn, um sam ræmingu á lögum og 
stjórn sýslu fyrirmælum til að hefja og reka starf semi á sviði frumtrygg inga annarra en líftrygg inga 
(Stjtíð . EB L 339, 27 .12 .1984, bls . 21),

– 387 L 0343: Til skip un ráðs ins 87/343/EBE frá 22 . júní 1987 um breyt ingu, að því er varðar 
greiðslu- og efndavátrygg inga r, á fyrstu til skip un 73/239/EBE (Stjtíð . EB L 185, 4 .7 .1987,  
bls . 72),

– 387 L 0344: Til skip un ráðs ins 87/344/EBE frá 22 . júní 1987 um sam ræmingu á lögum og stjórn-
sýslu fyrirmælum um réttarað stoð ar vátrygg inga r (Stjtíð . EB L 185, 4 .7 .1987, bls . 77),

– 388 L 0357: Önnur til skip un ráðs ins 88/357/EBE frá 22 . júní 1988 um sam ræmingu á lögum og 
stjórn sýslu fyrirmælum á sviði frumtrygg inga, annarra en líftrygg inga, um að greiða fyrir því að 
réttur til að stunda þjón ustustarf semi sé nýttur, og um breyt ingu á til skip un 73/239/EBE (Stjtíð . 
EB L 172, 4 .7 .1988, bls . 1),

– 390 L 0618: Til skip un ráðs ins 90/618/EBE frá 8 . nóvember 1990 um breyt ingu á til skip unum 
73/239/EBE og 88/357/EBE er fjalla um sam ræmingu á lögum og stjórn sýslu fyrirmælum um 
frumtrygg inga r, aðrar en líftrygg inga r, einkum hvað snertir ábyrgðartryggingu öku tækja (Stjtíð . 
EB L 330, 29 .11 .1990, bls . 44),

– 392 L 0049: Til skip un ráðs ins 92/49/EBE frá 18 . júní 1992 (Stjtíð . EB L 228, 11 .8 .1992, bls . 1),

– 395 L 0026: Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 95/26/EB frá 29 . júní 1995 (Stjtíð . EB L 168, 
18 .7 .1995, bls . 7), eins og henni var breytt með:

– 32002 L 0083: Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2002/83/EB frá 5 . nóvember 2002 (Stjtíð . 
EB L 345, 19 .12 .2002, bls . 1), eins og henni var breytt með:

– 32004 L 0066: Til skip un ráðs ins 2004/66/EB frá 26 . apríl 2004 (Stjtíð . ESB L 168, 
1 .5 .2004, bls . 35) .

– 32000 L 0026: Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2000/26/EB frá 16 . maí 2000 (Stjtíð . EB  
L 181, 20 .7 .2000, bls . 65),

– 32002 L 0013: Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2002/13/EB frá 5 . mars 2002 (Stjtíð . EB L 77, 
20 .3 .2002, bls . 17),

– 1 03 T: Lög um aðildarskilmála Lýð veldisins Tékklands, Lýð veldisins Eistlands, Lýð veldisins 
Kýpur, Lýð veldisins Lettlands, Lýð veldisins Litháens, Lýð veldisins Ungverjalands, Lýð veldisins 
Möltu, Lýð veldisins Póllands, Lýð veldisins Slóveníu og Lýð veldisins Slóvakíu og aðlögun 
sáttmálanna sem mynda grund völl Evrópu sam bandsins, sam þykkt 16 . apríl 2003 (Stjtíð . ESB  
L 236, 23 .9 .2003, bls . 33),

– 32002 L 0087: Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2002/87/EB frá 16 . desember 2002 (Stjtíð . 
ESB L 35, 11 .2 .2003, bls . 1),

– 1 94 N: Lög um aðildarskilmála lýð veldisins Austurríkis, lýð veldisins Finnlands og kon ungs-
ríkisins Svíþjóðar og aðlögun á sáttmálunum sem Evrópu sam bandið byggir á (Stjtíð . EB C 241, 
29 .8 .1994, bls . 21, sbr . breyt ingar sem birt ust í Stjtíð . EB L 1, 1 .1 .1995, bls . 1),

– 32005 L 0001: Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2005/1/EB frá 9 . mars 2005 (Stjtíð . ESB  
L 79, 24 .3 .2005, bls . 9),

– 32005 L 0068: Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2005/68/EB frá 16 . nóvember 2005 (Stjtíð . 
ESB L 323, 9 .12 .2005, bls . 1),

– 32006 L 0101: Til skip un ráðs ins 2006/101/EB frá 20 . nóvember 2006 (Stjtíð . ESB L 363, 
20 .12 .2006, bls . 238) .
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Ákvæði til skip unarinnar skulu, að því er samn ing þennan varðar, aðlöguð sem hér segir:

a) Eftir far andi bætist við í 4 . gr .:

„f) á Íslandi

–  Viðlagatrygging Ísland“

b) Eftir far andi bætist við í 8 . gr .:

„– ef um er að ræða Ísland:

 Hluta félag

– ef um er að ræða Liechtenstein:

 Aktiengesellschaft, Genossenschaft

– ef um er að ræða Noreg:

 Aksjeselskaper, Gjensidige selskaper

ba) Í 17 . gr . a komi orðin ,,EES-vísitala neysluverðs sem tekur til allra samn ings að ila“ í stað orðanna 
,,evrópsk vísitala neysluverðs sem tekur til allra aðild ar ríkja“ .

c) Ákvæði 29 . gr . gilda ekki; í staðinn gilda eftir far andi ákvæði:

 Hverjum samn ings að ila er heimilt, með samn ingum við eitt eða fleiri þriðju lönd, að samþykkja að 
öðrum ákvæðum en þeim sem kveðið er á um í 23 .–28 . gr . til skip unarinnar sé beitt, að því tilskildu 
að hinum vátryggðu sé veitt nægi leg og sam bæri leg vernd . Áður en samn ings að ilarnir gera slíka 
samn inga skulu þeir láta hverjum öðrum í té upp lýs ingar og hafa sam ráð sín á milli . Samn ings-
að ilarnir skulu ekki beita ákvæðum gagnvart vátrygg inga rútibúum, sem eru með aðalskrifstofu 
fyrir utan yfir ráða svæði samn ings að ilanna, er hefðu í för með sér betri kjör en þau sem búin eru 
vátrygg inga rútibúum sem hafa aðalskrifstofu á yfir ráða svæði samn ings að ila .

d) Ákvæði 30 ., 31 ., 32 . og 34 gr . gilda ekki; í staðinn gilda eftir far andi ákvæði:

 Skaðatrygg inga rfyrir tæki, sem verða tilgreind sér stak lega af Íslandi og Noregi, skulu undanþegin  
16 . og 17 . gr . Þar til bært eftir lits yfir vald skal fara fram á að slík fyrir tæki uppfylli þær kröfur sem 
kveðið er á um í þessum greinum eigi síðar en 1 . janúar 1995 . Fyrir þann dag skal sam eigin lega 
EES-nefndin rannsaka fjárhagsstöðu þeirra fyrir tækja sem uppfylla ekki kröfurnar og koma fram 
með viðeigandi tillögur . Uppfylli vátrygg inga rfyrir tæki ekki kröfur 16 . og 17 . gr . hefur það ekki 
rétt til að stofna útibú eða veita þjón ustu á yfir ráða svæði annars samn ings að ila . Fyrir tækjum sem 
óska eftir að færa út starf semi sína í skiln ingi 2 . mgr . 8 . gr . eða 10 . gr . er óheimilt að gera það, 
nema þau fari þegar í stað að reglum til skip unarinnar .

e) Að því er varðar tengsl við vátrygg inga rfyrir tæki í þriðja landi sem lýst er í 29 . gr . b (sjá 4 . gr . 
til skip unar ráðs ins 90/618/EBE) gildir eftir far andi:

1 . Með það fyrir augum að ná sem mestri samleitni í beitingu á reglum þriðja lands vegna 
vátrygg inga rfyrir tækja skulu samn ings að ilar skiptast á upp lýs ingum svo sem lýst er í 1 . og 
5 . mgr . 29 . gr . b og viðræðufundir haldnir um málefni sem um getur í 2 ., 3 . og 4 . mgr . 29 . gr . 
b innan ramma sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar og í sam ræmi við sérstaka máls með ferð sem 
sam þykkt verður af samn ings að ilunum .

2 . Leyfi, veitt af lögbærum yfir völdum samn ings að ila til vátrygg inga rfyrir tækja, sem beint eða 
óbeint eru dótturfyrir tæki móðurfyrir tækja er heyra undir lög þriðja lands, skulu gilda í sam-
ræmi við ákvæði til skip unarinnar alls staðar innan yfir ráða svæða allra samn ings að ila . Hins 
vegar,

a) leggi þriðja land á magntak markanir varð andi stofnsetningu vátrygg inga rfyrir tækja EFTA-
ríkis, eða höft á slík vátrygg inga rfyrir tæki sem það leggur ekki á vátrygg inga rfyrir tæki 
Banda lags ins, gilda leyfi veitt af lögbærum yfir völdum innan Banda lags ins til vátrygg-
inga rfyrir tækja, sem beint eða óbeint eru dótturfyrir tæki móðurfyrir tækja er heyra undir 
lög þessa þriðja lands, aðeins innan Banda lags ins, nema EFTA-ríki ákveði annað fyrir 
eigið lögsagnarumdæmi;

b) hafi Bandalagið ákveðið að leyfisveitingar vátrygg inga rfyrir tækja, sem beint eða óbeint 
eru dótturfyrir tæki móðurfyrir tækja er heyra undir lög þriðja lands, skuli tak mark aðar eða 
felldar niður um tíma, skal leyfi veitt af lögbæru yfir valdi EFTA-ríkis til slíkra vátrygg-
inga rfyrir tækja aðeins gilda í lögsagnarumdæmi þess, nema annar samn ings að ili ákveði 
annað fyrir eigið lögsagnarumdæmi;
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c) er óheimilt er að beita tak mörkununum eða nið ur fellingunni sem um getur í a- og b-lið 
gagnvart vátrygg inga rfyrir tækjum eða dótturfyrir tækjum þeirra sem þegar hafa fengið 
leyfi á yfir ráða svæði samn ings að ila .

3 . Hvenær sem Bandalagið semur við þriðja land á grund velli 3 . og 4 . mgr . 29 . gr . b, til þess 
að ná fram sam bæri legum kjörum og innlend fyrir tæki njóta og mark aðsaðgangi í reynd fyrir 
vátrygg inga rfyrir tæki sín, skal það leggja kapp á að fá sömu kjör fyrir vátrygg inga rfyrir tæki 
EFTA-ríkjanna .

4 . Eftir far andi texti bætist við í 3 . lið (fallinn brott):

„373 L 0240: Til skip un ráðs ins 73/240/EBE frá 24 . júlí 1973 um afnám hafta á staðfesturétti á sviði 
atvinnurekstrar með frumtrygg inga r aðrar en líftrygg inga r (Stjtíð . EB L 228, 16 .8 .1973, bls . 20) .

Ákvæði til skip unarinnar skulu, að því er samn ing þennan varðar, aðlöguð sem hér segir:

Ákvæði 1 ., 2 . og 5 . gr . gilda ekki .“

5 . Eftir far andi texti bætist við í 4 . lið (fallinn brott):

„378 L 0473: Til skip un ráðs ins 78/473/EBE frá 30 . maí 1978 um sam ræmingu á lögum og stjórn sýslu-
fyrirmælum um samtrygg inga r innan Banda lags ins (Stjtíð . EB L 151, 7 .6 .1978, bls . 25) .

Ákvæði til skip unarinnar skulu, að því er samn ing þennan varðar, aðlöguð sem hér segir:

Ákvæði 9 . gr . gilda ekki .“

6 . Eftir far andi texti bætist við í 5 . lið (fallinn brott):

„384 L 0641: Til skip un ráðs ins 84/641/EBE frá 10 . desember 1984 með breyt ingu á fyrstu til skip un 
73/239/EBE, einkum að því er varðar að stoð við ferðamenn, um sam ræmingu á lögum og stjórn sýslu-
fyrirmælum til að hefja og reka starf semi á sviði frumtrygg inga annarra en líftrygg inga (Stjtíð . EB  
L 339, 27 .12 .1984, bls . 21) .“

7 . Eftir far andi texti bætist við í 6 . lið (fallinn brott):

„387 L 0344: Til skip un ráðs ins 87/344/EBE frá 22 . júní 1987 um sam ræmingu á lögum og stjórn sýslu-
fyrirmælum um réttarað stoð ar vátrygg inga r (Stjtíð . EB L 185, 4 .7 .1987, bls . 77) .“

8 . Eftir far andi texti bætist við í 7 . lið (fallinn brott):

„388 L 0357: Önnur til skip un ráðs ins 88/357/EBE frá 22 . júní 1988 um sam ræmingu á lögum og 
stjórn sýslu fyrirmælum á sviði frumtrygg inga, annarra en líftrygg inga, um að greiða fyrir því að réttur 
til að stunda þjón ustustarf semi sé nýttur, og um breyt ingu á til skip un 73/239/EBE (Stjtíð . EB L 172, 
4 .7 .1988, bls . 1), eins og henni var breytt með:

– 390 L 0618: Til skip un ráðs ins 90/618/EBE frá 8 . nóvember 1990 um breyt ingu á til skip unum 
73/239/EBE og 88/357/EBE er fjalla um sam ræmingu á lögum og stjórn sýslu fyrirmælum um 
frumtrygg inga r, aðrar en líftrygg inga r, einkum hvað snertir ábyrgðartryggingu öku tækja (Stjtíð . 
EB L 330, 29 .11 .1990, bls . 44),

– 392 L 0049: Til skip un ráðs ins 92/49/EBE frá 18 . júní 1992 (Stjtíð . EB L 228, 11 .8 .1992, bls . 1),

– 32000 L 0026: Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2000/26/EB frá 16 . maí 2000 (Stjtíð . EB  
L 181, 20 .7 .2000, bls . 65),

– 32005 L 0014: Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2005/14/EB frá 11 . maí 2005 (Stjtíð . ESB  
L 149, 11 .6 .2005, bls . 14) .“

9 . Eftir far andi texti bætist við í lið 7a (fallinn brott):

„392 L 0049: Til skip un ráðs ins 92/49/EBE frá 18 . júní 1992 um sam ræmingu á lögum og stjórn-
sýslu fyrirmælum varð andi frumtrygg inga r, aðrar en líftrygg inga r, og um breyt ingu á til skip unum  
73/239/EBE og 88/357/EBE (þriðja til skip un um skaðatrygg inga r) (Stjtíð . EB . L 228, 11 .8 .1992,  
bls . 1), eins og henni var breytt með:

– 395 L 0026: Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 95/26/EB frá 29 . júní 1995 (Stjtíð . EB L 168, 
18 . 7 . 1995, bls . 7), eins og henni var breytt með:

– 32002 L 0083: Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2002/83/EB frá 5 . nóvember 2002 (Stjtíð . 
EB L 345, 19 .12 .2002, bls . 1), eins og henni var breytt með:
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– 32004 L 0066: Til skip un ráðs ins 2004/66/EB frá 26 . apríl 2004 (Stjtíð . ESB L 168, 
1 .5 .2004, bls . 35) .

– 32000 L 0064: Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2000/64/EB frá 7 . nóvember 2000 (Stjtíð . EB 
L 290, 17 .11 .2000, bls . 27),

– 32002 L 0083: Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2002/83/EB frá 5 . nóvember 2002 (Stjtíð . EB 
L 345, 19 .12 .2002, bls . 1), eins og henni var breytt með:

– 32004L 0066: Til skip un ráðs ins 2004/66/EB frá 26 . apríl 2004 (Stjtíð . ESB L 168, 1 .5 .2004, 
bls . 35) .

– 32002 L 0087: Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2002/87/EB frá 16 . desember 2002 (Stjtíð . 
ESB L 35, 11 .2 .2003, bls . 1),

– 32005 L 0001: Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2005/1/EB frá 9 . mars 2005 (Stjtíð . ESB L 79, 
24 .3 .2005, bls . 9),

– 32005 L 0068: Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2005/68/EB frá 16 . nóvember 2005 (Stjtíð . 
ESB L 323, 9 .12 .2005, bls . 1),

– 32007 L 0044: Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2007/44/EB frá 5 . september 2007 (Stjtíð . 
ESB L 247, 21 .9 .2007, bls . 1) .

Ákvæði til skip unarinnar skulu, að því er samn ing þennan varðar, aðlöguð sem hér segir:

a) Ákvæði 15 . gr ., 15 . gr . a, 15 . gr . b og 15 . gr . c að því er varðar varfærnismat á fyrir hug uðum 
kaupanda gilda ekki ef aðsetur fyrir hug aðs kaupanda, eins og hann er skil greindur í til skip uninni, 
eða lögsagan sem hann fellur undir, er utan yfir ráða svæðis samn ings að ila .

b) Orðin „sam eigin lega EES-nefndin samþykkir ákvörð un um að fella reglu gerð þessa inn í EES-
samn ing inn“ koma í stað orðanna „tilkynnt er um þessa til skip un“ í 48 . gr .,

c) Liechtenstein er heimilt að fresta beitingu þessarar til skip unar til 1 . janúar 1996 um lögboðnar 
slysatrygg inga r . Sam eigin lega EES-nefndin endur metur stöðuna á árinu 1995 .“

10 . Eftir far andi texti bætist við í lið 7b (fallinn brott):

 „32005 L 0068: Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2005/68/EB frá 16 . nóvember 2005 um endur-
tryggingu og um breyt ingu á til skip unum ráðs ins 73/239/EBE og 92/49/EBE, svo og til skip unum 
98/78/EB og 2002/83/EB (Stjtíð . ESB L 323, 9 .12 .2005, bls . 1), eins og henni var breytt með:

– 32007 L 0044: Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2007/44/EB frá 5 . september 2007 (Stjtíð . 
ESB L 247, 21 .9 .2007, bls . 1) .

Ákvæði til skip unarinnar skulu, að því er samn ing þennan varðar, aðlöguð sem hér segir:

a) Ákvæði 19 . gr ., 19 . gr . a og 20 . gr . að því er varðar varfærnismat á fyrir hug uðum kaupanda gilda 
ekki ef aðsetur fyrir hug aðs kaupanda, eins og hann er skil greindur í til skip uninni, eða lögsagan 
sem hann fellur undir, er utan yfir ráða svæðis samn ings að ila .

b) Eftir far andi bætist við í I . við auka:

„– að því er varðar Furstadæmið Liechtenstein: „Aktiengesellschaft“, „Europäische 
Aktiengesellschaft (Societas Europaea)“‚ „Genossenschaft“;

– að því er varðar Kon ungs ríkið Noreg: „aksjeselskaper“, „allmennaksjeselskaper“, „gjensidige 
selskaper“;

– að því er varðar Ísland: „hluta félög“, „gagnkvæm félög“ .““

11 . Eftir far andi bætist við á eftir 10 . lið (fallinn brott):

„iia) Líftrygg inga r“

12 . Eftir far andi texti bætist við í 11 . lið (fallinn brott):

 „32002 L 0083: Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2002/83/EB frá 5 . nóvember 2002 um líftrygg-
inga r (Stjtíð . EB L 345, 19 .12 .2002, bls . 1), eins og henni var breytt með:

– 32002 L 0087: Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2002/87/EB frá 16 . desember 2002 (Stjtíð . 
ESB L 35, 11 .2 .2003, bls . 1),
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– 32004 L 0066: Til skip un ráðs ins 2004/66/EB frá 26 . apríl 2004 (Stjtíð . ESB L 168, 1 .5 .2004,  
bls . 35),

– 32005 L 0001: Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2005/1/EB frá 9 . mars 2005 (Stjtíð . ESB  
L 79, 24 .3 .2005, bls . 9),

– 32005 L 0068: Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2005/68/EB frá 16 . nóvember 2005 (Stjtíð . 
ESB L 323, 9 .12 .2005, bls . 1),

– 32006 L 0101: Til skip un ráðs ins 2006/101/EB frá 20 . nóvember 2006 (Stjtíð . ESB L 363, 
20 .12 .2006, bls . 238),

– 32007 L 0044: Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2007/44/EB frá 5 . september 2007 (Stjtíð . 
ESB L 247, 21 .9 .2007, bls . 1) .

Ákvæði til skip unarinnar skulu, að því er samn ing þennan varðar, aðlöguð sem hér segir:

a) Eftir far andi bætist við í a-lið 1 . mgr . 6 . gr .:

„– ef um er að ræða Ísland:

 Hluta félag, gagnkvæmt félag .

– ef um er að ræða Liechtenstein:

 Aktiengesellschaft, Genossenschaft, Stiftung .

– ef um er að ræða Noreg:

 Aksjeselskaper, Gjensidige selskaper .“

b) Ákvæði 15 . gr ., 15 . gr . a, 15 . gr . b og 15 . gr . c um varfærnismat á fyrir hug uðum kaupanda gilda 
ekki ef aðsetur fyrir hug aðs kaupanda, eins og hann er skil greindur í til skip uninni, eða lögsagan 
sem hann fellur undir, er utan yfir ráða svæðis samn ings að ila .

c) Ákvæði 57 . gr . gilda ekki; í staðinn gilda eftir far andi ákvæði:

Hverjum samn ings að ila er heimilt, með samn ingum við eitt eða fleiri þriðju lönd, að samþykkja 
að öðrum ákvæðum en þeim, sem kveðið er á um í 51 . og 52 . gr . og í 54 .–56 . gr . til skip unarinnar, 
sé beitt, að því tilskildu að hinum vátryggðu sé veitt nægi leg og sam bæri leg vernd .

Áður en samn ings að ilarnir gera slíka samn inga skulu þeir láta hver öðrum í té upp lýs ingar og hafa 
sam ráð sín á milli .

Samn ings að ilarnir skulu ekki beita ákvæðum gagnvart útibúum vátrygg inga félaga, sem eru með 
aðalskrifstofu fyrir utan yfir ráða svæði samn ings að ilanna, er hefðu í för með sér betri kjör en þau 
sem bjóðast útibúum vátrygg inga félaga sem hafa aðalskrifstofu á yfir ráða svæði samn ings að ila .

d) Að því er varðar tengsl við vátrygg inga félög í þriðja landi sem lýst er í 59 . gr . gildir eftir far andi:

1 . Með það fyrir augum að ná sem mestri samleitni í beitingu á reglum þriðja lands vegna 
vátrygg inga félaga skulu samn ings að ilar skiptast á upp lýs ingum svo sem lýst er í 1 . og 5 . mgr . 
59 . gr . Viðræðufundir skulu haldnir um málefni, sem um getur í 2 ., 3 . og 4 . mgr . 59 . gr ., innan 
ramma sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar og í sam ræmi við sérstaka máls með ferð sem samn-
ings að ilarnir samþykkja .

2 . Leyfi, sem lögbær yfir völd samn ings að ila veita vátrygg inga félögum, sem beint eða óbeint eru 
dótturfélög móðurfélaga er heyra undir lög þriðja lands, skulu gilda í sam ræmi við ákvæði 
til skip unarinnar alls staðar innan yfir ráða svæða allra samn ings að ila .

Hins vegar,

a) setji þriðja land magntak markanir varð andi stofnun vátrygg inga félaga EFTA-ríkis eða höft 
á slík vátrygg inga félög, sem það leggur ekki á vátrygg inga félög Banda lags ins, gilda leyfi, 
sem lögbær yfir völd veita vátrygg inga félögum innan Banda lags ins, sem beint eða óbeint 
eru dótturfélög móðurfélaga er heyra undir lög þessa þriðja lands, aðeins innan Banda lags-
ins, nema EFTA-ríki ákveði annað fyrir eigið lögsagnarumdæmi,

b) hafi Bandalagið ákveðið að leyfisveitingar vátrygg inga félaga, sem beint eða óbeint eru 
dótturfélög móðurfélaga er heyra undir lög þriðja lands, skuli tak mark aðar eða felldar 
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niður um tíma, skal leyfi, sem lögbært yfir vald EFTA-ríkis veitir slíkum vátrygg inga-
félögum, aðeins gilda í lögsagnarumdæmi þess, nema annar samn ings að ili ákveði annað 
fyrir eigið lögsagnarumdæmi,

c) er óheimilt er að beita tak mörkununum eða nið ur fellingunni, sem um getur í a- og b-lið, 
gagnvart vátrygg inga félögum eða dótturfélögum þeirra sem þegar hafa fengið leyfi á yfir-
ráða svæði samn ings að ila .

3 . Hvenær sem Bandalagið semur við þriðja land á grund velli 3 . og 4 . mgr . 59 . gr ., til þess að ná 
fram sam bæri legum kjörum við þau sem innlend félög njóta og mark aðsaðgangi í reynd fyrir 
vátrygg inga félög sín, skal það leggja kapp á að fá sömu kjör fyrir vátrygg inga félög EFTA-
ríkjanna .

e) Í 1 . mgr . 30 . gr . komi orðin „EES-vísitala neysluverðs sem tekur til allra samn ings að ila“ í stað 
orðanna „evrópsk vísitala neysluverðs sem tekur til allra aðild ar ríkja“ .

13 . Eftir far andi texti bætist við í lið 12c (fallinn brott):

„398 L 0078: Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 98/78/EB frá 27 . október 1998 um viðbótareftir lit 
með vátrygg inga félögum í vátrygg inga hópi (Stjtíð . EB L 330, 5 .12 .1998, bls . 1), eins og henni var 
breytt með:

– 32002 L 0087: Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2002/87/EB frá 16 . desember 2002 (Stjtíð . 
ESB L 35, 11 .2 .2003, bls . 1),

– 32005 L 0001: Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2005/1/EB frá 9 . mars 2005 (Stjtíð . ESB L 
79, 24 .3 .2005, bls . 9),

– 32005 L 0068: Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2005/68/EB frá 16 . nóvember 2005 (Stjtíð . 
ESB L 323, 9 .12 .2005, bls . 1) .“

14 . Eftir far andi texti bætist við í lið 13a (fallinn brott):

„32001 L 0017: Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2001/17/EB frá 19 . mars 2001 um endur skipu-
lagningu og slit vátrygg inga félaga (Stjtíð . EB L 110, 20 .4 .2001, bls . 28) .“

15 . Texti liðar 1a (til skip un ráðs ins 64/225/EBE), 2 . liðar (fyrsta til skip un ráðs ins 73/239/EBE), 3 . liðar 
(til skip un ráðs ins 73/240/EBE), 4 . liðar (til skip un ráðs ins 78/473/EBE) . 5 . liðar (til skip un ráðs ins 
84/641/EBE), 6 . liðar (til skip un ráðs ins 87/344/EBE), 7 . liðar (önnur til skip un ráðs ins 88/357/EBE), 
liðar 7a (til skip un ráðs ins 92/49/EBE), liðar 7b (til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2005/68/EB), 
liðar 12c (til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 98/78/EB) og liðar 13a (til skip un Evrópu þingsins og 
ráðs ins 2001/17/EB) og texti 11 . liðar og fyrirsagnar sem honum tengist (til skip un Evrópu þingsins og 
ráðs ins 2002/83/EB) falli brott frá og með 1 . janúar 2016 .

2. gr.

Íslenskur og norskur texti til skip unar 2013/58/ESB, sem verður birt ur í EES-viðbæti við Stjórn ar tíð ind i 
Evrópu sam bandsins, telst fullgiltur .

3. gr. 

Ákvörð un þessi öðlast gildi 28 . júní 2014, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1 . mgr . 103 . gr . 
EES-samn ings ins hafi borist (15*) . 

4. gr. 

Ákvörð un þessi skal birt í EES-deild Stjórn ar tíð ind a Evrópu sam bandsins og EES-viðbæti við þau .

Gjört í Brussel 27 . júní 2014 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar 

Gianluca Grippa

formaður .

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna .




