
EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS
HAFA,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,
einkum 2. mgr. 57. gr.,

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar (1),

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndarinnar (2),

í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 
189. gr. b í sáttmálanum (3),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Í fyrstu tilskipun ráðsins 73/239/EBE frá 24. júlí 1973
um samræmingu á lögum og stjórnsýslufyrirmælum
til að hefja og reka starfsemi á sviði frumtrygginga
annarra en líftrygginga (4) og fyrstu tilskipun ráðsins
79/267/EBE frá 5. mars 1979 um samræmingu á
lögum og stjórnsýslufyrirmælum um stofnun og
rekstur líftryggingastarfsemi í frumtryggingu (5) er
kveðið á um að vátryggingafélög skuli hafa gjaldþol.

2) Samkvæmt tilskipun ráðsins 92/49/EBE frá 18. júní
1992 um samræmingu á lögum og stjórnsýslufyrir-
mælum varðandi frumtryggingar, aðrar en líftrygg-
ingar, og um breytingu á tilskipunum 73/239/EBE og
88/357/EBE (6) og tilskipun ráðsins 92/96/EBE frá
10. nóvember 1992 um samræmingu á lögum og
stjórnsýslufyrirmælum varðandi frumtryggingar á
sviði líftrygginga og um breytingu á tilskipunum
79/267/EBE og 90/619/EBE (7) þarf eitt opinbert
starfsleyfi, sem gefið er út af yfirvöldum í aðildar-

ríkinu þar sem vátryggingafélagið hefur skráða skrif-
stofu (heimaríki), til að hefja og reka vátrygginga-
starfsemi. Slíkt starfsleyfi gerir félaginu kleift að reka
starfsemi alls staðar í bandalaginu, annaðhvort sam-
kvæmt staðfesturétti eða rétti til að veita þjónustu.
Lögbær yfirvöld í heimaríkinu bera ábyrgð á eftirliti
með fjárhagslegum stöðugleika vátryggingafélaga,
meðal annars gjaldþoli þeirra.

3) Ráðstafanir vegna viðbótareftirlits með vátrygginga-
félögum í vátryggingahópi ættu að gera yfirvöldum,
sem hafa eftirlit með vátryggingafélagi, kleift að
mynda sér skoðun á fjárhagsstöðu þess á áreiðanlegri
forsendum. Við slíkt viðbótareftirlit ber að taka tillit
til tiltekinna félaga sem eru eins og sakir standa ekki
háð eftirliti samkvæmt tilskipunum bandalagsins.
Þessi tilskipun gerir engan veginn þá kröfu til
aðildarríkjanna að þau takist á hendur eftirlit með
hverju og einu þessara félaga.

4) Bein samkeppni ríkir á milli vátryggingafélaga á
almennum vátryggingamarkaði og því verða reglur,
sem gilda um fjármagnsþörf, að vera sambærilegar.
Því má ekki láta aðildarríkjunum eftir að ákveða við-
miðanir um viðbótareftirlit að eigin geðþótta. Hags-
munum bandalagsins verður best borgið með því að
setja sameiginlegar grundvallarreglur því að það
kemur í veg fyrir röskun á samkeppni. Nauðsynlegt
er að uppræta tiltekna sundurleitni í lögum aðildar-
ríkjanna að því er varðar varfærnisreglurnar sem
vátryggingafélög, sem eru hluti af vátryggingahópi,
falla undir.

5) Aðferðin, sem hefur orðið fyrir valinu, felst í því að
samhæfa þau atriði sem mestu máli skipta að því
marki sem með þarf til að gagnkvæm viðurkenning
náist á eftirlitskerfum á þessu sviði. Markmiðið með
þessari tilskipun er einkum að vernda hagsmuni
vátryggðra einstaklinga.

6) Lágmarkskröfur eru skilgreindar í tilteknum ákvæð-
um þessarar tilskipunar. Heimaríki getur sett strang-
ari reglur fyrir þau vátryggingafélög sem hafa starfs-
leyfi frá yfirvöldum ríkisins.

7) Þessi tilskipun kveður á um viðbótareftirlit með
sérhverju vátryggingafélagi sem er hluteignarfélag að
minnsta kosti eins vátryggingafélags, endurtrygginga-
félags eða vátryggingafélags utan bandalagsins og,
samkvæmt öðrum reglum, um viðbótareftirlit með
sérhverju vátryggingafélagi sem á að móðurfélagi
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TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 98/78/EB

frá 27. október 1998

um viðbótareftirlit með vátryggingafélögum í vátryggingahópi(*)

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 330, 5.12.1998, bls. 1, var nefnd
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 95/1999 frá 16. júlí 1999
um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn,
sjá þessa útgáfu af EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubanda-
laganna.

(1) Stjtíð. EB C 341, 19.12.1995, bls. 16 og Stjtíð. EB C 108, 7.4.1998, bls. 48.

(2) Stjtíð. EB C 174, 17.6.1996, bls. 16.

(3) Álit Evrópuþingsins frá 23. október 1997 (Stjtíð. EB C 339, 10.11.1997,
bls. 136), sameiginleg afstaða ráðsins frá 30. mars 1998 (Stjtíð. EB C
204, 30.6.1998, bls. 1), ákvörðun Evrópuþingsins frá 16. september
1998 (Stjtíð. EB C 313, 12.10.1998) og ákvörðun ráðsins frá 
13. október 1998.
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(5) Stjtíð. EB L 63, 13.3.1979, bls. 1. Tilskipuninni var síðast breytt með
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(6) Stjtíð. EB L 228, 11.8.1992, bls. 1. Tilskipuninni var síðast breytt með
tilskipun 95/26/EB.

(7) Stjtíð. EB L 360, 9.12.1992, bls. 1. Tilskipuninni var síðast breytt með
tilskipun 95/26/EB.



eignarhaldsfélag á vátryggingasviði, endurtrygginga-
félag, vátryggingafélag utan bandalagsins eða
blandað eignarhaldsfélag á vátryggingasviði. Engu að
síður heldur eftirlit lögbærra yfirvalda með ein-
stökum vátryggingafélögum áfram að vera grund-
vallarþáttur vátryggingaeftirlits.

8) Nauðsynlegt er að reikna aðlagað umframgjaldþol
vátryggingafélaga sem eru hluti af vátryggingahópi.
Lögbær yfirvöld innan bandalagsins beita mismun-
andi aðferðum við að meta áhrifin sem aðild
vátryggingafélags að vátryggingahópi hefur á fjár-
hagsstöðu þess. Þessi tilskipun mælir fyrir um þrjár
aðferðir við þennan útreikning. Það er viðurkennd
meginregla að þessar aðferðir séu samsvarandi frá
varfærnissjónarmiði.

9) Gjaldþol tengds vátryggingafélags, sem er dótturfélag
eignarhaldsfélags á vátryggingasviði, endurtrygginga-
félags eða vátryggingafélags utan bandalagsins, kann
að verða fyrir áhrifum af fjármagni hópsins sem það
er hluti af og dreifingu fjármagns innan þess hóps.
Mikilvægt er að lögbær yfirvöld hafi aðstöðu til að
annast viðbótareftirlit og gera viðeigandi ráðstafanir
gagnvart vátryggingafélagi ef gjaldþoli þess er eða
kann að verða stofnað í hættu.

10) Lögbær yfirvöld ættu að hafa aðgang að öllum upplýs-
ingum sem koma að gagni við viðbótareftirlit. Koma
ber á samstarfi milli yfirvalda sem annast eftirlit með
vátryggingafélögum og á milli þessara yfirvalda og
yfirvalda sem annast eftirlit á öðrum fjármálasviðum.

11) Viðskipti innan hópsins geta haft áhrif á fjárhags-
stöðu vátryggingafélags. Lögbær yfirvöld ættu að
hafa aðstöðu til að annast almennt eftirlit með til-
teknum aðgerðum af þessu tagi innan hóps og gera
viðeigandi ráðstafanir gagnvart vátryggingafélagi ef
gjaldþoli þess er eða kann að verða stofnað í hættu.

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.

Skilgreiningar

Í þessari tilskipun er merking eftirfarandi hugtaka sem hér
segir:

a) „vátryggingafélag“: félag sem fengið hefur starfsleyfi
yfirvalda í samræmi við 6. gr. tilskipunar 73/239/EBE
eða 6. gr. tilskipunar 79/267/EBE;

b) „vátryggingafélag utan bandalagsins“: félag sem þyrfti
starfsleyfi í samræmi við 6. gr. tilskipunar 73/239/EBE
eða 6. gr. tilskipunar 79/267/EBE ef skráð skrifstofa
þess væri innan bandalagsins;

c) „endurtryggingafélag“`: félag, annað en vátrygginga-
félag, innan eða utan bandalagsins, sem hefur það að
meginmarkmiði að taka á sig áhættur sem vátrygginga-
félag, innan eða utan bandalagsins, eða önnur endur-
tryggingafélög hafa látið frá sér;

d) „móðurfélag“: móðurfyrirtæki samkvæmt skilgreiningu
1. gr. tilskipunar 83/349/EBE (1) og hvert það fyrirtæki
sem að mati lögbærra yfirvalda hefur raunveruleg
yfirráð yfir öðru fyrirtæki;

e) „dótturfélag“: dótturfyrirtæki samkvæmt skilgreiningu
1. gr. tilskipunar 83/349/EBE og hvert það fyrirtæki
sem lögbær yfirvöld telja að móðurfélag hafi raun-
veruleg yfirráð yfir. Einnig ber að líta á öll dótturfélög
dótturfélaga sem dótturfélög móðurfélagsins sem er
höfuð þessara félaga;

f) „hlutdeild“: hlutdeild samkvæmt skilgreiningu fyrsta
málsliðar 17. gr. tilskipunar 78/660/EBE (2) eða bein
eða óbein eignaraðild, sem nemur 20 % eða meira af
atkvæðisrétti eða eigin fé, í fyrirtæki;

g) „hluteignarfélag“: félag sem er annaðhvort móður-
félag eða annað félag sem á hlutdeild í öðru félagi;

h) „tengt félag“: annaðhvort dótturfélag eða annað félag
sem önnur félög eiga hlutdeild í;

i) „eignarhaldsfélag á vátryggingasviði“: móðurfélag sem
hefur það að meginmarkmiði að komast yfir og eiga
hlutdeild í dótturfélögum sem eru annaðhvort eingöngu
eða aðallega vátryggingafélög, endurtryggingafélög eða
vátryggingafélög utan bandalagsins og þar sem að
minnsta kosti eitt dótturfélaganna er vátryggingafélag;

j) „blandað eignarhaldsfélag á vátryggingasviði“: móður-
félag sem er ekki vátryggingafélag innan eða utan
bandalagsins, endurtryggingafélag eða eignarhalds-
félag á vátryggingasviði og á að minnsta kosti eitt
vátryggingafélag meðal dótturfélaganna;

k) „lögbær yfirvöld“: innlend yfirvöld sem hafa heimild til
að hafa eftirlit með vátryggingafélögum samkvæmt
lögum eða stjórnsýslufyrirmælum.

2. gr.

Viðbótareftirliti með vátryggingafélögum beitt

1. Auk ákvæða tilskipana 73/239/EBE og 79/267/EBE,
þar sem mælt er fyrir um reglur um eftirlit með
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(1) Sjöunda tilskipun ráðsins 83/349/EBE frá 13. júní 1983 um
samstæðureikninga, byggð á g-lið 3. mgr. 54. gr. sáttmálans (Stjtíð. EB
L 193, 18.7.1983, bls. 1). Tilskipuninni var síðast breytt með
aðildarlögunum frá 1994.

(2) Fjórða tilskipun ráðsins 78/660/EBE frá 25. júlí 1978 byggð á g-lið 3.
mgr. 54. gr. sáttmálans, um ársreikninga félaga af tiltekinni gerð
(Stjtíð. EB L 222, 14.8.1978, bls. 11). Tilskipuninni var síðast breytt
með aðildarlögunum frá 1994.



vátryggingafélögum, skulu aðildarríkin hafa eftirlit með
sérhverju vátryggingafélagi sem er hluteignarfélag að
minnsta kosti eins vátryggingafélags, endurtryggingafélags
eða vátryggingafélags utan bandalagsins á þann hátt sem
lýst er í 5., 6., 8. og 9. gr.

2. Sérhvert vátryggingafélag, sem á að móðurfélagi
eignarhaldsfélag á vátryggingasviði, endurtryggingafélag
eða vátryggingafélag utan bandalagsins, skal falla undir
viðbótareftirlit á þann hátt sem lýst er í 2. mgr. 5. gr. og í 6.,
8. og 10. gr.

3. Sérhvert vátryggingafélag, sem á að móðurfélagi
blandað eignarhaldsfélag á vátryggingasviði, skal falla
undir viðbótareftirlit á þann hátt sem lýst er í 2. mgr. 5. gr.
og í 6. og 8. gr.

3. gr.

Umfang viðbótareftirlits

1. Framkvæmd viðbótareftirlits, í samræmi við 2. gr.,
gerir engan veginn þá kröfu á hendur lögbærum yfir-
völdum að þau takist á hendur eftirlit með einstökum
vátryggingafélögum utan bandalagsins, eignarhalds-
félögum á vátryggingasviði, blönduðum eignarhalds-
félögum á vátryggingasviði eða endurtryggingafélögum.

2. Við viðbótareftirlit skal tekið tillit til:

– félaga sem eru tengd vátryggingafélaginu,

– hluteignarfélaga vátryggingafélagsins,

– félaga sem eru tengd hluteignarfélagi vátrygginga-
félagsins,

sem um getur í 5., 6., 8., 9. og 10. gr.

3. Við viðbótareftirlitið, sem um getur í 2. gr., er aðildar-
ríkjunum heimilt að ákveða að taka ekki tillit til félaga
með skráða skrifstofu utan bandalagsins ef lagalegar
hömlur eru á því að komast yfir nauðsynlegar upplýsingar,
samanber þó ákvæði liðar 2.5 í I. viðauka og 4. liðar í II.
viðauka.

Enn fremur er lögbærum yfirvöldum, sem annast viðbótar-
eftirlit, heimilt, í þeim tilvikum sem talin eru upp hér á
eftir, að ákveða í einstökum tilvikum að taka ekki tillit til
félags við viðbótareftirlitið sem um getur í 2. gr.:

– ef félagið hefur litla þýðingu sé tekið mið af mark-
miðum viðbótareftirlitsins með vátryggingafélögum,

– ef það væri óviðeigandi eða villandi að taka tillit til
fjárhagsstöðu félagsins að því er varðar markmið
viðbótareftirlitsins með vátryggingafélögum.

4. gr.

Lögbær yfirvöld sem skulu annast viðbótareftirlit

1. Lögbær yfirvöld aðildarríkisins, þar sem vátrygginga-
félaginu hefur verið veitt starfsleyfi yfirvalda samkvæmt 
6. gr. tilskipunar 73/239/EBE eða 6. gr. tilskipunar
79/267/EBE, skulu annast viðbótareftirlitið.

2. Ef vátryggingafélög, sem hafa starfsleyfi í tveimur
eða fleiri aðildarríkjum, eiga að móðurfélagi sama eignar-
haldsfélag á vátryggingasviði, endurtryggingafélag,
vátryggingafélag utan bandalagsins eða blandað eignar-
haldsfélag á vátryggingasviði er lögbærum yfirvöldum í
viðkomandi aðildarríkjum heimilt að komast að
samkomulagi um hvert þeirra eigi að annast viðbótareftir-
litið.

3. Ef í aðildarríki eru fleiri en eitt lögbært yfirvald, sem
hefur eftirlit með vátryggingafélögum og endurtrygginga-
félögum, skal það aðildarríki gera nauðsynlegar ráðstaf-
anir til að skipuleggja samræmingu milli þessara yfirvalda.

5. gr.

Framboð upplýsinga og gæði þeirra

1. Aðildarríkin skulu fyrirskipa að lögbær yfirvöld fari
fram á að í sérhverju vátryggingafélagi, sem fellur undir
viðbótareftirlit, sé fullnægjandi innra eftirlitskerfi til að
unnt sé að leggja fram nauðsynleg gögn og upplýsingar
vegna viðbótareftirlitsins.

2. Aðildarríkin skulu gera viðeigandi ráðstafanir til að
tryggja að engar lagalegar hömlur innan lögsögu þeirra
varni því að félögin sem falla undir viðbótareftirlit og
tengd félög og hluteignarfélög þeirra, miðli sín á milli
nauðsynlegum upplýsingum vegna slíks viðbótareftirlits.

6. gr.

Aðgangur að upplýsingum

1. Aðildarríkin skulu kveða á um að lögbær yfirvöld
þeirra, sem annast viðbótareftirlit, skuli hafa aðgang að
öllum nauðsynlegum upplýsingum vegna eftirlits með
vátryggingafélagi sem fellur undir slíkt viðbótareftirlit.
Lögbærum yfirvöldum er aðeins heimilt að snúa sér beint
til viðkomandi félaga, sem um getur í 2. mgr. 3. gr., til að
afla sér nauðsynlegra upplýsinga hafi verið beðið um
slíkar upplýsingar frá vátryggingafélaginu en þær ekki
verið veittar.

2. Aðildarríkin skulu kveða á um að lögbærum yfir-
völdum þeirra sé heimilt að sannprófa á vettvangi, innan
yfirráðasvæða þeirra, sjálf eða fyrir milligöngu einstak-
linga sem þau tilnefna í því skyni, upplýsingarnar sem um
getur í 1. mgr.:
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– hjá vátryggingafélaginu sem fellur undir viðbótar-
eftirlitið,

– hjá dótturfélögum þess vátryggingafélags,

– hjá móðurfélögum þess vátryggingafélags,

– hjá dótturfélögum móðurfélags þess vátrygginga-
félags.

3. Ef lögbær yfirvöld eins aðildarríkis óska eftir því í
ákveðnum tilvikum, þegar þessari grein er beitt, að fá
staðfestar mikilvægar upplýsingar um félag sem hefur
aðsetur í öðru aðildarríki og er tengt vátryggingafélag,
dótturfélag, móðurfélag eða dótturfélag móðurfélags
vátryggingafélagsins sem fellur undir viðbótareftirlit þurfa
þau að fara fram á það við lögbær yfirvöld í hinu
aðildarríkinu að fá þessa staðfestingu. Yfirvöldin, sem fá
slíka beiðni, verða að bregðast við henni innan marka
lögsögu sinnar með því að veita staðfestinguna sjálf eða
með því að leyfa yfirvöldunum, sem lögðu beiðnina fram,
eða endurskoðanda eða sérfræðingi að afla hennar.

7. gr.

Samvinna milli lögbærra yfirvalda

1. Ef vátryggingafélög, sem stofnuð eru í mismunandi
aðildarríkjum, tengjast beint eða óbeint eða eiga sama
hluteignarfélag skulu lögbær yfirvöld aðildarríkjanna
senda hvert öðru, að beiðni hinna, allar upplýsingar sem
nauðsynlegar eru til að gera kleift eða auðvelda eftirlit
samkvæmt þessari tilskipun og senda að eigin frumkvæði
allar upplýsingar sem þeim virðast mikilvægar fyrir lögbær
yfirvöld hinna aðildarríkjanna.

2. Ef vátryggingafélag og annaðhvort lánastofnun, eins
og hún er skilgreind í tilskipun 77/780/EBE (1), eða fjár-
festingarfyrirtæki, eins og það er skilgreint í tilskipun
93/22/EBE (2), eða hvort tveggja, tengjast beint eða óbeint
eða eiga sama hluteignarfélag skulu lögbær yfirvöld og
yfirvöld, sem annast opinbert eftirlit með hinum félögun-
um, hafa með sér nána samvinnu. Með fyrirvara um
ábyrgð hvers fyrir sig skulu þessi yfirvöld veita hvert öðru
upplýsingar sem kunna að auðvelda störf þeirra, einkum
innan ramma þessarar tilskipunar.

3. Um upplýsingarnar, sem eru fengnar samkvæmt
þessari tilskipun, einkum upplýsingaskipti milli lögbærra
yfirvalda sem kveðið er á um í þessari tilskipun, gildir
þagnarskylda eins og kveðið er á um í 16. gr. tilskipunar
92/49/EBE og 15. gr. tilskipunar 92/96/EBE.

8. gr.

Viðskipti innan hópsins

1. Aðildarríkin skulu kveða á um að lögbær yfirvöld
hafi almennt eftirlit með viðskiptum milli:

a) vátryggingafélags og:

i) félags sem er tengt vátryggingafélaginu,

ii) hluteignarfélags vátryggingafélagsins,

iii) félags sem er tengt hluteignarfélagi vátrygginga-
félagsins,

b) vátryggingafélags og einstaklings sem á hlutdeild í:

i) vátryggingafélaginu eða einhverju félagi því
tengdu,

ii) hluteignarfélagi vátryggingafélagsins,

iii) félagi sem er tengt hluteignarfélagi vátrygginga-
félagsins.

Þessi viðskipti varða einkum:

– lán,

– ábyrgðir og liði utan efnahagsreiknings,

– liði sem geta verið hluti af gjaldþoli,

– fjárfestingar,

– endurtryggingaviðskipti,

– samninga um kostnaðarskiptingu.

2. Í þessu skyni skulu aðildarríkin krefjast þess að
vátryggingafélögin tilkynni að minnsta kosti árlega
lögbærum yfirvöldum um mikilvæg viðskipti, eins og
kveðið er á um í 1. mgr.

Ef, á grundvelli þessara upplýsinga, svo virðist sem gjald-
þoli vátryggingafélagsins sé, eða kynni að verða, stofnað í
hættu skulu lögbær yfirvöld gera viðeigandi ráðstafanir
gagnvart vátryggingafélaginu.

9. gr.

Krafa um aðlagað umframgjaldþol

1. Í tilvikinu, sem um getur í 1. mgr. 2. gr., skulu aðildar-
ríkin krefjast þess að aðlagað umframgjaldþol sé reiknað í
samræmi við I. viðauka.
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(1) Fyrsta tilskipun ráðsins 77/780/EBE frá 12. desember 1977 um sam-
ræmingu á lögum og stjórnsýslufyrirmælum um stofnun og rekstur lána-
stofnana (Stjtíð. EB L 322, 17.12.1977, bls. 30). Tilskipuninni var síðast
breytt með tilskipun 96/13/EB (Stjtíð. EB L 66, 16.3.1996, bls. 15).

(2) Tilskipun ráðsins 93/22/EBE frá 10. maí 1993 um fjárfestingarþjónustu
á sviði verðbréfaviðskipta (Stjtíð. EB L 141, 11.6.1993, bls. 27).
Tilskipuninni var síðast breytt með tilskipun 97/9/EB (Stjtíð. EB L 84,
26.3.1997, bls. 22).
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2. Útreikningurinn, sem um getur í 1. mgr., skal taka til
allra tengdra félaga, hluteignarfélaga og félaga sem eru
tengd hluteignarfélagi.

3. Sýni útreikningurinn, sem um getur í 1. mgr., fram á
að aðlagað umframgjaldþol sé neikvætt skulu lögbær yfir-
völd gera viðeigandi ráðstafanir gagnvart vátrygginga-
félaginu sem um ræðir.

10. gr.

Endurtryggingafélög, eignarhaldsfélög á vátryggingasviði
og vátryggingafélög utan bandalagsins

1. Í tilvikinu, sem um getur í 2. mgr. 2. gr., skulu aðildar-
ríkin krefjast þess að aðferð við viðbótareftirlit verði beitt
í samræmi við II. viðauka.

2. Í tilvikinu, sem um getur í 2. mgr. 2. gr., skal útreikn-
ingurinn taka til allra félaga sem eru tengd eignarhalds-
félaginu á vátryggingasviði, endurtryggingafélaginu eða
vátryggingafélagi utan bandalagsins, á þann hátt sem
kveðið er á um í II. viðauka.

3. Úrskurði lögbær yfirvöld á grundvelli þessara
útreikninga að gjaldþoli vátryggingafélags, sem er dóttur-
félag eignarhaldsfélagsins á vátryggingasviði, endur-
tryggingafélagsins eða vátryggingafélags utan banda-
lagsins, sé eða muni verða stofnað í hættu skulu þau gera
viðeigandi ráðstafanir gagnvart því vátryggingafélagi.

11. gr.

Framkvæmd

1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og
stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi
síðar en 5. júní 2000. Þau skulu tilkynna það fram-
kvæmdastjórninni þegar í stað.

2. Aðildarríkin skulu kveða á um að ákvæðin, sem um
getur í 1. mgr., skuli fyrst gilda um reikningseftirlit fyrir
fjárhagsárin sem hefjast 1. janúar 2001 eða á því
almanaksári.

3. Þegar aðildarríkin samþykkja þær ráðstafanir sem um
getur í 1. mgr. skal vera í þeim tilvísun í þessa tilskipun eða
þeim fylgja slík tilvísun þegar þær eru birtar opinberlega.
Aðildarríkin skulu setja nánari reglur um slíka tilvísun.

4. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni
helstu ákvæði úr landslögum sem þau samþykkja um
málefni sem tilskipun þessi nær til.

5. Eigi síðar en 1. janúar 2006 skal framkvæmdastjórnin
afhenda vátrygginganefndinni skýrslu um framkvæmd
þessarar tilskipunar og, ef ástæða er til, um þörf á frekari
samræmingu.

12. gr.

Gildistaka

Tilskipun þessi öðlast gildi á þeim degi sem hún birtist í
Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna.

13. gr.

Viðtakendur

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Lúxemborg 27. október 1998.

Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins,

J.M. GIL-ROBLES E. HOSTASCH

forseti. forseti.



I. VIÐAUKI

ÚTREIKNINGUR Á AÐLÖGUÐU UMFRAMGJALDÞOLI VÁTRYGGINGAFÉLAGA

1. VAL Á ÚTREIKNINGSAÐFERÐ OG ALMENNAR GRUNDVALLARREGLUR

A. Aðildarríkin skulu kveða á um að reikna skuli aðlagað umframgjaldþol vátrygginga-
félaga, sem um getur í 1. mgr. 2 gr., í samræmi við eina af aðferðunum sem lýst er í 3. lið.
Aðildarríki er þó heimilt að kveða á um að lögbær yfirvöld geti heimilað eða fyrirskipað
að beitt sé annarri aðferð í 3. lið en þeirri sem aðildarríkið kaus.

B. Hlutfall

Þegar aðlagað umframgjaldþol vátryggingafélags er reiknað skal tekið tillit til hlutfalls-
legs eignarhluta hluteignarfélagsins í félögum því tengdum.

„Hlutfallslegur eignarhluti“ merkir annaðhvort, ef beitt er aðferð 1 eða 2 sem lýst er í 3.
lið, hlutfall skráðs hlutafjár sem hluteignarfélagið á beint eða óbeint eða, ef notuð er
aðferð 3 í 3. lið, þá hundraðshluta sem notaðir eru við uppsetningu samstæðureikninganna.

Ef tengda félagið er hins vegar dótturfélag með ófullnægjandi gjaldþol verður að taka
tillit til þess í heild, sama hvaða aðferð er beitt.

Telji lögbær yfirvöld á hinn bóginn að ábyrgð móðurfélags, sem á hlutafé í félaginu, sé
skýrt og ótvírætt bundin við það hlutafé geta lögbær yfirvöld heimilað að hlutfallslega
verði tekið tillit til ófullnægjandi gjaldþols dótturfélagsins.

C. Útilokun á tvínotkun gjaldþolsliða

C.1. Almenn meðferð gjaldþolsliða

Án tillits til aðferðarinnar, sem notuð er til að reikna aðlagað umframgjaldþol
vátryggingafélags, verður að útiloka tvínotkun liða sem geta verið hluti af gjaldþoli
hinna ýmsu vátryggingafélaga sem tekið er tillit til í útreikningnum.

Í því skyni skal, þegar reiknað er út aðlagað umframgjaldþol vátryggingafélags og ekki
er kveðið á um það í aðferðunum sem lýst er í 3. lið, sleppa eftirtöldum upphæðum:

– verðmæti sérhverrar eignar vátryggingafélagsins, sem ætlað er að fjármagna liði
með, sem geta verið hluti af gjaldþoli eins af tengdum vátryggingafélögum þess,

– verðmæti sérhverrar eignar vátryggingafélags, sem er tengt vátryggingafélaginu, sem
ætlað er að fjármagna liði með, sem geta verið hluti af gjaldþoli vátryggingafélagsins,

– verðmæti sérhverrar eignar vátryggingafélags, sem er tengt vátryggingafélaginu,
sem ætlað er að fjármagna liði með, sem geta verið hluti af gjaldþoli einhvers
annars vátryggingafélags sem er tengt vátryggingafélaginu.

C.2. Meðferð tiltekinna liða

Með fyrirvara um ákvæði liðar C.1 má aðeins taka með í útreikninginn:

– ágóðaskuld og framtíðarhagnað, sem falla til hjá líftryggingafélagi, sem er tengt
vátryggingafélaginu sem aðlagað umframgjaldþol er reiknað fyrir, og

– skráð, óinnborgað hlutafé vátryggingafélags sem er tengt vátryggingafélaginu sem
aðlagað umframgjaldþol er reiknað fyrir,

að því marki sem það getur fullnægt gjaldþolskröfu þess tengda félags. Þó skal skráð,
óinnborgað hlutafé, sem hugsanlega skuldbindur hluteignarfélagið, alls ekki tekið með
við útreikninginn.
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Skráð, óinnborgað hlutafé hluteignarfélags á vátryggingasviði, sem hugsanlega skuld-
bindur tengt vátryggingafélag, skal heldur ekki tekið með við útreikninginn.

Skráð, óinnborgað hlutafé tengds vátryggingafélags, sem hugsanlega skuldbindur annað
tengt vátryggingafélag sama hluteignarfélags á vátryggingasviði, skal ekki tekið með við
útreikninginn.

C.3. Framsalshæfi

Telji lögbær yfirvöld að tilteknir liðir, sem geta verið hluti af gjaldþoli tengds
vátryggingafélags og ekki er getið um í lið C.2, séu ekki raunverulega til umráða til að
fullnægja gjaldþolskröfu hluteignarfélagsins á vátryggingasviði, sem verið er að reikna
aðlagað umframgjaldþol fyrir, má aðeins taka þessa liði með við útreikninginn að því
marki sem þeir geta fullnægt gjaldþolskröfu tengda félagsins.

C.4. Samtala liðanna, sem um getur í liðum C.2 og C.3, má ekki vera hærri en gjaldþolskrafa
tengda vátryggingafélagsins.

D. Útilokun fjármögnunar innan hópsins

Þegar aðlagað umframgjaldþol er reiknað skal ekki taka tillit til neinna liða sem geta
verið hluti af gjaldþoli og til falla við gagnkvæma fjármögnun vátryggingafélagsins og:

– tengds félags,

– hluteignarfélags,

– annars félags sem er tengt einhverju hluteignarfélaga þess.

Enn fremur skal ekki tekið tillit til neinna liða, sem geta verið hluti af gjaldþoli
vátryggingafélags sem er tengt vátryggingafélaginu, sem aðlagað umframgjaldþol er
reiknað fyrir, þegar viðkomandi liður fellur til við gagnkvæma fjármögnun með öðru
tengdu félagi þess vátryggingafélags.

Sérstaklega er um að ræða gagnkvæma fjármögnun þegar vátryggingafélag, eða eitthvert
félag því tengt, á hlutabréf í eða veitir lán öðru félagi sem beint eða óbeint ræður yfir lið
sem getur verið hluti af gjaldþoli fyrrnefnda félagsins.

E. Lögbær yfirvöld skulu sjá til þess að aðlagað umframgjaldþol sé reiknað jafnoft og
gjaldþol vátryggingafélaga skal reiknað samkvæmt tilskipunum 73/239/EBE og
79/267/EBE. Verðmæti eigna og skulda skal metið samkvæmt viðeigandi ákvæðum
tilskipana 73/239/EBE, 79/267/EBE og 91/674/EBE (1).

2. BEITING ÚTREIKNINGSAÐFERÐA

2.1. Tengd vátryggingafélög

Aðlagað umframgjaldþol skal reiknað í samræmi við almennu grundvallarreglurnar og
aðferðir sem mælt er fyrir um í þessum viðauka.

Samkvæmt öllum aðferðunum skal, þegar vátryggingafélag er tengt fleiri en einu
vátryggingafélagi, reikna aðlagað umframgjaldþol þess með hliðsjón af hverju og einu þessara
tengdu vátryggingafélaga.

Þegar um er að ræða raðtengda hlutdeild (ef vátryggingafélag er til dæmis hluteignarfélag
annars vátryggingafélags sem sjálft er hluteignarfélag vátryggingafélags) skal aðlagað
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(1) Tilskipun ráðsins 91/674/EBE frá 19. desember 1991 um ársreikninga og samstæðureikninga vátryggingafélaga (Stjtíð. EB

L 374, 31.12.1991, bls. 7).



umframgjaldþol reiknað fyrir hvert hluteignarfélag á vátryggingasviði sem er tengt að
minnsta kosti einu vátryggingafélagi.

Aðildarríkin geta heimilað að útreikningi á aðlöguðu umframgjaldþoli vátryggingafélags sé
sleppt:

– ef félagið er tengt öðru vátryggingafélagi með starfsleyfi í sama aðildarríki og tekið er
tillit til félagsins sem það er tengt þegar aðlagað umframgjaldþol hluteignarfélagsins á
vátryggingasviði er reiknað, eða

– ef vátryggingafélagið er tengt annaðhvort eignarhaldsfélagi á vátryggingasviði eða
endurtryggingafélagi með skráða skrifstofu í sama aðildarríki og vátryggingafélagið og
við útreikninginn er bæði tekið tillit til eignarhaldsfélagsins á vátryggingasviði eða
endurtryggingafélagsins og tengda vátryggingafélagsins.

Aðildarríkin geta einnig heimilað að útreikningi á aðlöguðu umframgjaldþoli vátrygginga-
félags sé sleppt ef það er tengt öðru vátryggingafélagi, endurtryggingafélagi eða eignarhalds-
félagi á vátryggingasviði sem hefur skráða skrifstofu í öðru aðildarríki og ef lögbær yfirvöld
viðkomandi aðildarríkja hafa samþykkt að veita lögbærum yfirvöldum síðarnefnda
aðildarríkisins heimild til að annast viðbótareftirlitið.

Í báðum tilvikum er aðeins heimilt að veita undanþáguna ef lögbær yfirvöld eru þess fullviss
að liðirnir, sem geta verið hluti af gjaldþoli vátryggingafélaganna sem útreikningurinn tekur
til, dreifist á eðlilegan hátt milli félaganna.

Hafi tengt vátryggingafélag skráða skrifstofu í öðru aðildarríki en vátryggingafélagið, sem
verið er að reikna aðlagað umframgjaldþol fyrir, geta aðildarríkin kveðið á um að við útreikn-
inginn sé, að því er varðar tengda félagið, tekið tillit til gjaldþols þess eins og það er metið af
lögbærum yfirvöldum hins aðildarríkisins.

2.2. Tengd endurtryggingafélög

Þegar reiknað er aðlagað umframgjaldþol vátryggingafélags, sem er hluteignarfélag endur-
tryggingafélags, skal litið á tengda endurtryggingafélagið, einungis að því er varðar útreikn-
inginn, á hliðstæðan hátt og tengt vátryggingafélag og beita almennu grundvallarreglunum og
aðferðunum sem lýst er í þessum viðauka.

Í þessu skyni skal sett fram krafa um fræðilegt lágmarksgjaldþol fyrir sérhvert tengt
endurtryggingafélag á grundvelli sömu reglna og mælt er fyrir um í 2.-5. mgr. 16. gr. tilskipunar
73/239/EBE eða 19. gr. tilskipunar 79/267/EBE. Valdi beiting þessara reglna hins vegar
verulegum erfiðleikum geta lögbær yfirvöld heimilað að krafa um fræðilegt lágmarksgjaldþol
fyrir líftryggingafélög sé reiknuð á grundvelli fyrri niðurstöðunnar, eins og mælt er fyrir um í
3. mgr. 16. gr. tilskipunar 73/239/EBE. Sömu liðir og þeir sem um getur í 1. mgr. 16. gr.
tilskipunar 73/239/EBE og í 18. gr. tilskipunar 79/267/EBE skulu viðurkenndir sem liðir sem
geta verið hluti af fræðilegu gjaldþoli. Verðmæti eigna og skulda skal metið samkvæmt sömu
reglum og mælt er fyrir um í þessum tilskipunum og í tilskipun 91/674/EBE.

2.3. Tengd eignarhaldsfélög á vátryggingasviði

Við útreikning á aðlöguðu umframgjaldþoli vátryggingafélags sem á hlutdeild í vátrygginga-
félagi, tengdu endurtryggingafélagi eða vátryggingafélagi utan bandalagsins, í gegnum eignar-
haldsfélag á vátryggingasviði er tekið tillit til stöðu eignarhaldsfélagsins á vátryggingasviði.
Eingöngu að því er varðar þennan útreikning, sem skal fara fram í samræmi við almennu
grundvallarreglurnar og aðferðirnar sem lýst er í þessum viðauka, skal litið á þetta eignar-
haldsfélag á vátryggingasviði eins og það væri vátryggingafélag með lágmarksgjaldþolið núll
og félli undir sömu skilyrði og mælt er fyrir um í 1. mgr 16. gr. tilskipunar 73/239/EBE eða í
18. gr. tilskipunar 79/267/EBE að því er varðar liði sem geta verið hluti af gjaldþoli.
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2.4. Tengd vátrygginga- eða endurtryggingafélög með skráða skrifstofu utan bandalagsins 

A. Tengd vátryggingafélög utan bandalagsins

Þegar reiknað er aðlagað umframgjaldþol vátryggingafélags, sem er hluteignarfélag
vátryggingafélags utan bandalagsins, skal litið á síðarnefnt félag, einungis að því er
varðar útreikninginn, á hliðstæðan hátt og tengt vátryggingafélag og beita almennu
grundvallarreglunum og aðferðunum sem lýst er í þessum viðauka.

Sé þess hins vegar krafist í landi utan bandalagsins, þar sem þetta félag hefur skráða
skrifstofu, að það hafi starfsleyfi, auk þess sem gerð er til þess krafa um lágmarksgjaldþol
sem er að minnsta kosti sambærileg við þá sem mælt er fyrir um í tilskipunum
73/239/EBE eða 79/267/EBE, á grundvelli liðanna sem fullnægja þeirri kröfu, geta
aðildarríkin kveðið á um að í útreikningnum sé tekið, að því er varðar það félag, tillit til
kröfunnar um lágmarksgjaldþol og liðanna sem fullnægja þeirri kröfu eins og mælt er
fyrir um í viðkomandi landi utan bandalagsins.

B. Tengd endurtryggingafélög utan bandalagsins

Þrátt fyrir lið 2.2 geta aðildarríkin, þegar reiknað er aðlagað umframgjaldþol
vátryggingafélags sem er hluteignarfélag endurtryggingafélags með skráða skrifstofu
utan bandalagsins og með þeim skilyrðum sem mælt er fyrir um í lið A hér að framan,
kveðið á um að í útreikningnum skuli, að því er varðar síðarnefnda félagið, tekið tillit til
eiginfjárkröfu og liðanna sem geta fullnægt þeirri kröfu eins og mælt er fyrir um í
viðkomandi landi utan bandalagsins. Ef slík ákvæði gilda aðeins um vátryggingafélög
þess lands utan bandalagsins er heimilt að reikna út fræðilegu eiginfjárkröfuna fyrir
tengda endurtryggingafélagið og liðina sem geta fullnægt þeirri fræðilegu kröfu eins og
viðkomandi félag væri tengt vátryggingafélag í því landi utan bandalagsins.

2.5. Fáist nauðsynlegar upplýsingar ekki

Hafi lögbær yfirvöld, hver svo sem ástæðan kann að vera, ekki aðgang að upplýsingum, sem
eru nauðsynlegar til að reikna aðlagað umframgjaldþol vátryggingafélags og varða tengt félag
með skráða skrifstofu í aðildarríki eða landi utan bandalagsins, skal draga bókfært virði þess
félags í hluteignarfélaginu á vátryggingasviði frá liðunum sem geta verið hluti af aðlöguðu
umframgjaldþoli. Þegar svo ber undir er ekki hægt að líta á dulinn hagnað af slíkri hlutdeild
sem lið sem getur verið hluti af aðlöguðu umframgjaldþoli.

3. ÚTREIKNINGSAÐFERÐIR

Aðferð 1: Frádráttar- og samlagningaraðferð

Aðlagað umframgjaldþol hluteignarfélags á vátryggingasviði er mismunurinn á milli:

i) samtölu:

a) liðanna sem geta verið hluti af gjaldþoli hluteignarfélags á vátryggingasviði, og

b) hlutfallslegs eignarhluta hluteignarfélagsins á vátryggingasviði í liðum sem geta verið
hluti af gjaldþoli tengds vátryggingafélags

og

ii) samtölu:

a) bókfærðs virðis tengda vátryggingafélagsins hjá hluteignarfélagi á vátryggingasviði,

b) lágmarksgjaldþols hluteignarfélags á vátryggingasviði, og 

c) hlutfallslegs eignarhluta lágmarksgjaldþols tengda vátryggingafélagsins.
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Ef hlutdeild í tengdu vátryggingafélagi felst algjörlega eða að hluta til í óbeinu eignarhaldi
skal telja verðmæti óbeina eignarhaldsins með a-lið ii-liðar, að teknu tilliti til viðkomandi
raðtengdra hagsmuna, og b-liður i-liðar og c-liður ii-liðar skulu innihalda samsvarandi
hlutfallslegan eignarhluta í liðum sem geta verið hluti af gjaldþoli tengda vátryggingafélagsins
annars vegar og lágmarksgjaldþoli þess hins vegar.

Aðferð 2: Aðferð byggð á frádrætti kröfu

Aðlagað umframgjaldþol hluteignarfélags á vátryggingasviði er mismunurinn á:

i) samtölu liðanna sem geta verið hluti af gjaldþoli hluteignarfélags á vátryggingasviði,

og

ii) samtölu:

a) lágmarksgjaldþols hluteignarfélags á vátryggingasviði, og

b) hlutfallslegs eignarhluta í lágmarksgjaldþoli tengds vátryggingafélags.

Þegar liðir, sem geta verið hluti af gjaldþoli, eru metnir er hlutdeild, eins og hún er skilgreind
í þessari tilskipun, metin með hlutdeildaraðferðinni, í samræmi við möguleikann sem mælt er
fyrir um í b-lið 2. mgr. 59. gr. tilskipunar 78/660/EBE.

Aðferð 3: Aðferð byggð á samstæðureikningsskilum

Aðlagað umframgjaldþol hluteignarfélags á vátryggingasviði skal reiknað á grundvelli
samstæðureikninga. Aðlagað umframgjaldþol hluteignarfélags á vátryggingasviði er
mismunurinn á:

liðunum sem geta verið hluti af gjaldþoli, reiknuðum á grundvelli samstæðureikninga, og

a) annaðhvort samtölu lágmarksgjaldþols hluteignarfélags á vátryggingasviði og hlutfallslegs
eignarhluta í lágmarksgjaldþoli tengdra vátryggingafélaga, á grundvelli hundraðshlutanna
sem notaðir eru við uppsetningu samstæðureikninganna,

b) eða lágmarksgjaldþolinu, reiknuðu á grundvelli samstæðureikninga.

Ákvæði tilskipana 73/239/EBE, 79/267/EBE og 91/674/EBE skulu gilda um útreikning á
liðunum sem geta verið hluti af gjaldþoli og á lágmarksgjaldþolinu, á grundvelli gagna um
samstæðureikninga.

II. VIÐAUKI

VIÐBÓTAREFTIRLIT MEÐ VÁTRYGGINGAFÉLÖGUM SEM ERU DÓTTURFÉLÖG
EIGNARHALDSFÉLAGS Á VÁTRYGGINGASVIÐI, ENDURTRYGGINGAFÉLAGS

EÐA VÁTRYGGINGAFÉLAGS UTAN BANDALAGSINS

1. Ef um er að ræða tvö eða fleiri vátryggingafélög sem um getur í 2. mgr. 2. gr. og eru
dótturfélög eignarhaldsfélags á vátryggingasviði, endurtryggingafélags eða vátryggingafélags
utan bandalagsins og eru stofnuð í mismunandi aðildarríkjum skulu lögbær yfirvöld tryggja
að aðferðinni, sem lýst er í þessum viðauka, sé beitt með samræmdum hætti.

Lögbær yfirvöld skulu sinna viðbótareftirliti jafn oft og gjaldþol vátryggingafélaga skal
reiknað út samkvæmt tilskipunum 73/239/EBE og 79/267/EBE.

2. Aðildarríkin geta heimilað að útreikningnum, sem mælt er fyrir um í þessum viðauka að því
er varðar vátryggingafélag, sé sleppt:

23. 11. 2000 Nr. 55/170EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB

ÍS
L

E
N

SK
 ú

tg
áf

a



– ef það vátryggingafélag er tengt félag annars vátryggingafélags og tekið er tillit til þess í
útreikningnum sem fram fer samkvæmt þessum viðauka fyrir hitt vátryggingafélagið,

– ef það vátryggingafélag og eitt eða fleiri vátryggingafélög önnur, sem hafa starfsleyfi í
sama aðildarríki, eiga að móðurfélagi sama eignarhaldsfélag á vátryggingasviði, endurt-
ryggingafélag eða vátryggingafélag utan bandalagsins og tekið er tillit til vátrygginga-
félagsins í útreikningnum sem fram fer samkvæmt þessum viðauka fyrir eitt þessara félaga
annarra,

– ef það vátryggingafélag og eitt eða fleiri vátryggingafélög önnur, sem hafa starfsleyfi í
öðrum aðildarríkjum, eiga að móðurfélagi sama eignarhaldsfélag á vátryggingasviði,
endurtryggingafélag eða vátryggingafélag utan bandalagsins og gerður hefur verið samn-
ingur samkvæmt 2. mgr. 4. gr. um að veita eftirlitsyfirvaldi í öðru aðildarríki rétt til að
sinna viðbótareftirlitinu sem fjallað er um í þessum viðauka.

Ef um er að ræða raðtengda hlutdeild (svo sem eignarhaldsfélag á vátryggingasviði eða
endurtryggingafélag sem er sjálft í eigu annars eignarhaldsfélags á vátryggingasviði, endur-
tryggingafélags eða vátryggingafélags utan bandalagsins) er aðildarríkjunum heimilt að
takmarka útreikningana, sem kveðið er á um í þessum viðauka, við móðurfélagið sem er
höfuð vátryggingafélagsins og er eignarhaldsfélag á vátryggingasviði, endurtryggingafélag
eða vátryggingafélag utan bandalagsins.

3. Lögbær yfirvöld skulu sjá til þess að fram fari hliðstæðir útreikningar við þá, sem lýst er í I.
viðauka, í eignarhaldsfélögum á vátryggingasviði, endurtryggingafélögum eða vátrygginga-
félögum utan bandalagsins.

Hliðstæðan skal felast í því að beita almennu grundvallarreglunum og aðferðunum, sem lýst
er í I. viðauka, gagnvart eignarhaldsfélögum á vátryggingasviði, endurtryggingafélögum eða
vátryggingafélögum utan bandalagsins.

Einungis að því er varðar þennan útreikning skal litið á móðurfélagið eins og það væri
vátryggingafélag með:

– lágmarksgjaldþolið núll ef um er að ræða eignarhaldsfélag á vátryggingasviði,

– kröfu um fræðilegt lágmarksgjaldþol, eins og kveðið er á um í lið 2.2 í I. viðauka, ef um er
að ræða endurtryggingafélag, eða eins og kveðið er á um í lið B í lið 2.4 í I. viðauka ef um
er að ræða endurtryggingafélag með skráða skrifstofu utan bandalagsins,

– lágmarksgjaldþol, sem ákveðið væri samkvæmt grundvallarreglum liðar A í lið 2.4 í I.
viðauka, ef um er að ræða vátryggingafélag utan bandalagsins,

og sem félli undir sömu skilyrði og mælt er fyrir um í 1. mgr. 16. gr. tilskipunar 73/239/EBE
eða í 18. gr. tilskipunar 79/267/EBE að því er varðar liðina sem geta verið hluti af gjaldþoli.

4. Fáist nauðsynlegar upplýsingar ekki

Hafi lögbær yfirvöld, hver svo sem ástæðan kann að vera, ekki aðgang að upplýsingum sem
eru nauðsynlegar fyrir útreikninginn sem kveðið er á um í þessum viðauka og varða tengt
félag með skráða skrifstofu í aðildarríki eða landi utan bandalagsins skal draga bókfært virði
þess félags í hluteignarfélaginu frá liðunum sem taka má með í útreikninginn sem kveðið er
á um í þessum viðauka. Þegar svo ber undir er ekki hægt að líta á dulinn hagnað af slíkri
hlutdeild sem lið sem taka má með í útreikninginn.
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