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                                            TILSKIPUN EVRÓPU INGSINS OG RÁ SINS 2005/1/EB                                        2008/EES/35/20 

frá 9. mars 2005 

um breytingu á tilskipunum rá sins 73/239/EBE, 85/611/EBE, 91/675/EBE, 92/49/EBE og 
93/6/EBE og tilskipunum 94/19/EB, 98/78/EB, 2000/12/EB, 2001/34/EB, 2002/83/EB og 
 2002/87/EB í ví skyni a  koma á n ju skipulagi í nefndum á svi i fjármála jónustu (*) 

 

EVRÓPU INGI  OG RÁ  EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 

me  hli sjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 
2. mgr. 47. gr., 

me  hli sjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar, 

me  hli sjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar 
Evrópubandalaganna (1), 

a  höf u samrá i vi  svæ anefndina, 

me  hli sjón af áliti Se labanka Evrópu (2), 

í samræmi vi  málsme fer ina sem mælt er fyrir um í 
251. gr. sáttmálans (3), 

og a  teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í or sendingu framkvæmdastjórnarinnar frá 11. maí 
1999, sem ber heiti : „A  setja ramma um starfsemi fjár-
málamarka a: a ger aáætlun“, er ger  grein fyrir rö  
a ger a sem krafist er til a  gera einn óskiptan marka  
fyrir fjármála jónustu a  veruleika. 

2) Á fundi sínum í Lissabon 23. og 24. mars 2000 mæltist 
Evrópurá i  til ess a  essari a ger aáætlun yr i hrint í 
framkvæmd eigi sí ar en ári  2005. 

_______________  

(*) essi EB-ger  birtist í Stjtí . ESB L 79, 24.3.2005, bls. 9. Hennar var geti  í 
ákvör un sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 119/2005 frá 30. september 
2005 um breytingu á IX. vi auka (Fjármála jónusta) vi  EES-samninginn, 
sjá EES-vi bæti vi  Stjórnartí indi Evrópusambandsins nr. 66, 22.12.2005, 
bls. 14. 

(1) Stjtí . ESB C 112, 30.4.2004, bls. 21. 
(2) Stjtí . ESB C 58, 6.3.2004, bls. 23. 
(3) Álit Evrópu ingsins frá 31. mars 2004 (hefur enn ekki veri  birt í 

Stjórnartí indum ESB) og ákvör un rá sins frá 11. maí 2004. 

3) Hinn 17. júlí 2000 kom rá i  á fót vísdómsmannanefnd 
um regluverk yfir ver bréfamarka i í Evrópu. Í 
lokask rslu sinni mæltist vísdómsmannanefndin til ess 
a  komi  yr i á fót fjögurra stiga regluramma í ví skyni 
a  gera lagasetningarferli Bandalagsins á svi i ver bréfa 
sveigjanlegra, skilvirkara og gagnsærra. 

4) Í ályktun sinni um skilvirkari reglur um ver bréfamarka  
í Evrópusambandinu fagna i Evrópurá i  sk rslu 
vísdómsmannanna á fundi sínum í Stokkhólmi 23. og 
24. mars 2001 og mæltist til ess a  fjögurra stiga 
a fer inni yr i hrint í framkvæmd. 

5) Me  hli sjón af essari róun sam ykkti framkvæmda-
stjórnin 6. júní 2001 ákvar anir 2001/527/EB (4) og 
2001/528/EB (5) og kom á fót samstarfsnefnd evrópskra 
ver bréfaeftirlitsyfirvalda (CESR) og evrópsku ver -
bréfanefndinni (ESC). 

6) L ræ isleg ábyrg  og gagnsæi ver a a  vera innbygg  
í Lamfalussy-ferli  og útbrei slu ess en a eins er unnt 
a  ábyrgjast a  nægjanlega me  ví a  vir a jafnvægi 
milli stofnana a  ví er var ar framkvæmdarrá stafanir. 

________________  

(4) Stjtí . EB L 191, 13.7.2001, bls. 43. 
(5) Stjtí . EB L 191, 13.7.2001, bls. 45. Ákvör uninni var breytt me  ákvör un 

2004/8/EB (Stjtí . ESB L 3, 7.1.2004, bls. 33). 
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7) Me  essari tilskipun er breytt tilskipunum rá sins 
73/239/EBE frá 24. júlí 1973 um samræmingu á lögum og 
stjórn¬s slu¬fyrir¬mælum til a  hefja og reka starfsemi á 
svi i frum¬trygg¬inga annarra en líftrygg¬inga (1), 
85/611/EBE frá 20. desember 1985 um samræmingu á 
lögum og stjórns slufyrirmælum um fyrirtæki um sam-
eiginlega fjárfestingu í framseljanlegum ver bréfum (2), 
91/675/EBE frá 19. desember 1991 um stofnun vátrygg-
inganefndar (3), 92/49/EBE frá 18. júní 1992 um samræm-
ingu á lögum og stjórns slufyrirmælum var andi frum-
tryggingar, a rar en líftryggingar ( ri ja tilskipun um 
ska a¬tryggingar) (4) og 93/6/EBE frá 15. mars 1993 um 
eiginfjárkröfur fjárfestingarfyrirtækja og lánastofnana (5) 
og tilskipunum Evrópu ingsins og rá sins 94/19/EB frá 
30. maí 1994 um innlánatryggingakerfi (6), 98/78/EB frá 
27. október 1998 um vi bótareftirlit me  vátrygginga-
félögum í vátryggingahópi (7), 2000/12/EB frá 20. mars 
2000 um stofnun og rekstur lánastofnana (8), 2001/34/EB 
frá 28. maí 2001 um opinbera skráningu ver bréfa á 
ver bréfa ingi og uppl singar sem birtar skulu um slík 
ver bréf (9), 2002/83/EB frá 5. nóvember 2002 um 
líftryggingar (10) og 2002/87/EB frá 16. desember 2002 
um vi bótareftirlit me  lánastofnunum, vátrygginga-
félögum og fyrirtækjum í ver bréfa jónustu sem eru hluti 
af samsteypu fjármálafyrirtækja. Markmi i  me  essari 
tilskipun er einungis a  gera tilteknar breytingar á 
stjórnskipulagi nefnda. Engum af breytingunum er ætla  
a  auka heimildir framkvæmdastjórnarinnar til a  sam-

ykkja framkvæmdarrá stafanir samkvæmt essum 
tilskipunum e a heimildir rá sins samkvæmt tilskipun 
93/6/EBE. 

 

 

(1) Stjtí . EB L 228, 16.8.1973, bls. 3. Tilskipunin eins og henni var sí ast 
breytt me  a ildarlögunum frá 2003. 

(2) Stjtí . EB L 375, 31.12.1985, bls. 3. Tilskipunin eins og henni var sí ast 
breytt me  tilskipun Evrópu ingsins og rá sins 2004/39/EB (Stjtí . ESB L 
145, 30.4.2004, bls. 1). 

(3) Stjtí . EB L 374, 31.12.1991, bls. 32. Tilskipunin eins og henni var breytt 
me  regluger  Evrópu ingsins og rá sins (EB) nr. 1882/2003 (Stjtí . ESB l 
284, 31.10.2003, bls. 1.) . 

(4) Stjtí . EB L 228, 11.8.1992, bls. 1. Tilskipunin eins og henni var sí ast 
breytt me  tilskipun Evrópu ingsins og rá sins 2002/87/EB (Stjtí . EB L 
35, 11.2.2003, bls. 1.). 

(5) Stjtí  EB L 141, 11.6.1993, bls. 1. Tilskipunin eins og henni var sí ast 
breytt me  tilskipun 2004/39/EB. 

(6) Stjtí . EB L 135, 31.5.1994, bls. 5. Tilskipunin eins og henni var breytt me  
a ildarlögunum frá 2003. 

(7) Stjtí . EB L 330, 5.12.1998, bls. 1. Tilskipuninni var breytt me  tilskipun 
2002/87/EB. 

(8) Stjtí  EB L 126, 26.5.2000, bls. 1. Tilskipunin eins og henni var sí ast 
breytt me  tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2004/69/EB (Stjtí . ESB L 
125, 28.4.2004, bls. 44). 

(9) Stjtí . EB L 184, 6.7.2001, bls. 1. Tilskipuninni var sí ast breytt me  
tilskipun 2004/109/EB (Stjtí . ESB L 390, 31.12.2004, bls. 38). 

(10) Stjtí . EB L 345, 19.12.2002, bls. 1. Tilskipunin eins og henni var breytt 
me  tilskipun rá sins 2004/66/EB (Stjtí . ESB L 168, 1.5.2004, bls. 35). 

8) Í ályktun sinni frá 5. febrúar 2002 sam ykkti Evrópu-
ingi  fjögurra stiga a fer ina á svi i ver bréfa á 

grundvelli drengskaparheits, sem framkvæmdastjórnin 
gaf inginu sama dag, og bréfs frá 2. október 2001, sem 
framkvæmdastjóri ESB á svi i innri marka ar sendi for-
manni nefndar á vegum ingsins um efnahags- og 
peningamál, um a  standa vör  um hlutverk 
Evrópu ingsins í essu ferli. Í ályktun sinni frá 21. 
nóvember 2002 fór Evrópu ingi  fram á a  tilteknir 

ættir essarar a fer ar yr u auknir a  umfangi svo a  
eir tækju til banka- og tryggingastarfsemi, me  

fyrirvara um a  sk r skuldbinding lægi fyrir af hálfu 
rá sins um a  a  ábyrg ist e lilegt jafnvægi milli 
stofnana. 

9) Skuldbindingum framkvæmdastjórnarinnar var andi 
löggjöf um ver bréf me  framangreindri yfirl singu frá 
5. febrúar 2002 og bréfi frá 2. október 2001 skal 
jafnframt fylgja fullnægjandi trygging fyrir e lilegu 
jafnvægi milli stofnana. 

10) Hinn 3. desember 2002 fór rá i  ess á leit vi  
framkvæmdastjórnina til ess a  gera rá stafanir á 
ö rum svi um fjármála jónustu og byggja ær á 
lokask rslu vísdómsmannanefndarinnar. 

11) Einnig er krafist verndarrá stafana m.t.t. útvíkkunar 
fjögurra stiga a fer arinnar vegna ess a  stofnanir 
Evrópusambandsins njóta ekki enn á ávinningsins af 
ví tækri hagn tri reynslu af fjögurra stiga a fer  
Lamfalussys. Enn fremur komu fram tilteknar 
athugasemdir og gagnr ni í fyrstu og annarri 
brá abirg ask rslu sameiginlegs eftirlitshóps stofnana 
me  Lamfalussy-ferlinu á a  hvernig ferli  reynist í 
framkvæmd. 

12) Hrö  sam ykkt löggjafar og gæ i löggjafar eru 
grundvallarmarkmi  Lamfalussy-ferlisins. Árangur 
Lamfalussy-ferlisins er fremur kominn undir 
stjórnmálalegum vilja samstarfsstofnananna til a  setja 
upp vi eigandi ramma fyrir sam ykkt löggjafarinnar 
heldur en a  setningu tengdra tæknilegra ákvæ a í 
afleiddri löggjöf sé hra a  Auk ess gæti of mikil 
áhersla á hra a vi  setningu afleiddra ákvæ a skapa  
umtalsver an vanda a  ví er var ar gæ i essara 
ákvæ a. 

13) Auki  umfang Lamfalussy-ferlisins hefur engin áhrif á 
hugsanlegar ákvar anir var andi skipulag á eftirliti á 
evrópskum vettvangi. 
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14) A  ví er var ar svi  bankamála skal a laga 
rá gjafarnefndina um bankamál, sem komi  var á fót 
me  tilskipun 2000/12/EB, a  essu hlutverki. 

15) Til a  endurspegla etta breytta hlutverk skal „evrópska 
bankanefndin“ koma í sta  rá gjafarnefndarinnar um 
bankamál. 

16) Rá stafanir, sem nau synlegar eru til framkvæmdar 
tilskipun 2000/12/EB, eru almennar rá stafanir og skulu 
sam ykktar í samræmi vi  5. gr. ákvör unar rá sins 
1999/468/EB frá 28. júní 1999 um reglur um me fer  
framkvæmdavalds sem framkvæmdastjórninni er 
fali  (1). 

17) Framkvæmdarrá stafanir, sem sam ykktar eru, skulu 
ekki breyta grundvallarákvæ um tilskipananna. 

18) Evrópu ingi  skal hafa rjá mánu i frá ví a  fyrstu 
drög a  framkvæmdarrá stöfunum eru send til a  kynna 
sér drögin og láta álit sitt í ljós. ann tíma er ó heimilt 
a  stytta í árí andi og tilhl ilega rökstuddum tilvikum. 
Sam ykki Evrópu ingi  ályktun á essu tímabili skal 
framkvæmdastjórnin endursko a drögin a  rá stöfun-
unum. 

19) Vi  beitingu framkvæmdavalds skal framkvæmda-
stjórnin vir a eftirfarandi meginreglur: örfina á a  
tryggja a  fjárfestar hafi tiltrú á fjármálamörku unum 
me  ví a  stu la a  gagnsæi á essum mörku um; 

örfina á a  sjá fjárfestum fyrir miklu frambo i á 
samkeppnishæfum fjárfestingarmöguleikum og uppl s-
ingum og vernd sem er sni in a  örfum eirra; örfina 
á a  tryggja a  óhá  eftirlitsyfirvöld framfylgi reglum á 
samræmdan hátt, einkum í baráttunni gegn 
efnahagsbrotum; örfina á miklu gagnsæi og samrá i vi  
alla marka sa ila og vi  Evrópu ingi  og rá i ; örfina 
á a  ta undir n sköpun á fjármálamörku um til a  eir 
ver i öflugir og skilvirkir; örfina á ví a  tryggja 
heildarvirkni marka arins me  nánu og gagnvirku 
eftirliti me  n sköpun á fjármálasvi inu; mikilvægi ess 
a  draga úr fjármagnskostna i og auka a gengi a  
fjármagni; örfina á a  halda jafnvægi milli kostna ar og 
ávinnings fyrir marka sa ila ( .m.t. lítil og me alstór 
fyrirtæki og minni fjárfestar) til lengri tíma liti  í öllum 
framkvæmdarrá stöfunum; örfina á a  stu la a  
al jó legri samkeppnishæfni fjármálamarka a Evrópu-
sambandsins án ess a  a  hafi áhrif á vel egna 
eflingu al jó legs samstarfs; örfina á a  koma á jöfnum 
samkeppnisskilyr um allra marka sa ila me  ví a  
semja eftir örfum reglur sem gilda í öllu 
Evrópusambandinu; örfina á a  vir a ann mismun sem 
er á innlendum mörku um svo fremi a  hann hafi ekki 
ótilhl ileg áhrif á samstö u innri marka arins; og 

örfina á a  tryggja samhengi vi  a ra löggjöf 
Bandalagsins á essu svi i, ar e  ósamræmi í 

_______________  

(1) Stjtí . EB L 184, 17.7.1999, bls. 23. 

uppl singum og skortur á gagnsæi getur teflt starfsemi 
marka anna í tvís nu og umfram allt ska a  neytendur 
og minni fjárfesta. 

20) Laga arf tiltekin ákvæ i, sem nú gilda, um tæknilegar 
breytingar á tilskipun 2000/12/EB a  ákvör un 
1999/468/EB. 

21) Til a  tryggja stofnanalegt og lagalegt samræmi vi  
a fer ina sem notu  er á ö rum svi um Bandalagsins 
var evrópsku bankanefndinni var komi  á fót me  
ákvör un framkvæmdastjórnarinnar 2004/10/EB (2) sem 
rá gefandi a ila til a sto ar framkvæmdastjórninni a  

ví er var ar róun löggjafar um bankamál Bandalags-
ins. Tilvísanir í rá gefandi hlutverk rá gjafarnefndar-
innar um bankamál í tilskipun 2000/12/EB skulu ví 
falla brott. 

22) A  ví er var ar eftirlit me  eftirlitshlutföllum gjald-
hæfis og lausafjárstö u lánastofnana er ekki lengur örf 
á heimildum rá gjafarnefndarinnar um bankamál me  
tilliti til samræmingar á reglunum um eiginfjárkröfur og 
um róun a fer a sem lánastofnanir nota til a  meta og 
stjórna lausafjáráhættu sinni. 

23) Enn fremur hefur veruleg fram róun í samvinnu og 
uppl singaskiptum milli eftirlitsyfirvalda, einkum me  
viljayfirl singum, gert ó arft reglulegt eftirlit 
framkvæmdastjórnarinnar me  tilteknum ákvör unum 
um eftirlit og kerfisbundna sk rslugjöf um ær til 
rá gjafarnefndarinnar um bankamál. 

24) Stofnun evrópsku bankanefndarinnar útilokar ó ekki 
annars konar samvinnu milli missa yfirvalda sem fjalla 
um reglur og eftirlit lánastofnanna, einkum innan 
evrópsku bankaeftirlitsnefndarinnar sem komi  var á fót 
me  ákvör un framkvæmdastjórnarinnar 2004/5/EB (3) 

25) Vátrygginganefndin (IC), sem komi  var á fót me  
tilskipun 91/675/EBE, skal a sto a framkvæmda-
stjórnina vi  me fer  framkvæmdavaldsins sem tilskip-
anir, sem sam ykktar voru á svi i vátrygginga, veita, 
einkum vi  tæknilegar breytingar sem nau synlegar eru 
me  hli sjón af róuninni á svi i vátrygginga en slíkar 
rá stafanir eru ger ar í samræmi vi  ákvör un 
1999/468/EB. 

________________  

(2) Stjtí . ESB L 3, 7.1.2004, bls. 36. 
(3) Stjtí . ESB L 3, 7.1.2004, bls. 28. 
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26) Samkvæmt tilskipun 91/675/EBE skal vátrygginga-
nefndin einnig rannsaka álitamál í tengslum vi  beitingu 
Bandalagsákvæ a var andi vátryggingasvi i , einkum 
vera framkvæmdastjórninni til rá gjafar um lagafrum-
vörp sem framkvæmdastjórninni hyggst leggja fyrir 
Evrópu ingi  og rá i . 

27) Í eim tilgangi a  byggja upp innri marka , ar sem 
tryggingartakar og bóta egar eru nægilega vel var ir, 
falla vátryggingafélög og starfstengdir lífeyrissjó ir, sem 
starfa á innri marka num samkvæmt meginreglum um 
sta festurétt og frelsi til a  veita jónustu, undir sérstaka 
löggjöf Bandalagsins. Til a  tryggja e lilega starfsemi 
innri marka arins og a  vi haldi  sé fjárhagslegum 
stö ugleika skal vera unnt a  a laga essa löggjöf me  
skjótvirkum hætti a  marka sbreytingum sem hafa áhrif 
á essi svi , einkum m.t.t. fjárhagslegra og tæknilegra 

átta. 

28) Hlutverki vátrygginganefndarinnar skal ví breytt og 
skal í samræmi vi  a  breyta heiti nefndarinnar í 
„Evrópunefnd um vátryggingar og starfstengda lífeyris-
sjó i“. Á svi i starfstengdu lífeyrissjó anna skal Evrópu-
nefndin um vátryggingar og starfstengda lífeyrissjó i ó 
ekki fjalla um á ætti sem heyra undir vinnu- og 
félagarétt, s.s. skipulag starfstengdu kerfanna, einkum 
skyldua ild og ni urstö ur almennra kjarasamninga. 

29) Rá stafanir, sem nau synlegar eru fyrir framkvæmd 
ger a sem heyra undir tilskipun 91/675/EBE, eru 
almenns e lis og skal sam ykkja ær í samræmi vi  
5. gr. ákvör unar 1999/468/EB. 

30) Til a  tryggja stofnanalegt og lagalegt samræmi vi  á 
a fer  sem beitt er á ö rum svi um Bandalagsins var 
Evrópunefnd um vátryggingar og starfstengda lífeyris-
sjó i komi  á fót me  ákvör un framkvæmdastjórnar-
innar 2004/9/EB (1) sem rá gefandi a ila til a sto ar 
framkvæmdastjórninni á svi i vátrygginga og starfs-
tengdra lífeyrissjó a. Tilvísanir í rá gefandi hlutverk 
vátrygginganefndarinnar í tilskipun 91/675/EBE skulu 

ví falla brott. 

31) Me  tilskipun 85/611/EBE var komi  á fót samstarfs-
nefnd ver bréfasjó a til a  vera framkvæmdastjórninni 
til a sto ar me  ví a  stu la a  samræmdri framkvæmd 

eirrar tilskipunar me  reglulegu samrá i, efla samrá  
milli a ildarríkja og veita framkvæmdastjórninni rá gjöf, 
ef örf krefur, um breytingar á eirri tilskipun. 

32) Samstarfsnefnd ver bréfasjó a gegnir einnig hlutverki 
„nefndar um nefndarme fer “ í skilningi ákvör unar 
1999/468/EB til a sto ar framkvæmdastjórninni a  ví 
er var ar tæknilegar breytingar á tilskipun 85/611/EBE. 

_______________  

(1) Stjtí . ESB L 3, 7.1.2004, bls. 34. 

33) Hinn 3. desember 2002 fór rá i  ess á leit vi  fram-
kvæmdastjórnina a  hún ger i rá stafanir til a  yfirfæra 
til efnahags- og félagsmálanefndarinnar m.a. a  hlut-
verk, sem samstarfsnefnd ver bréfasjó a hefur, a  vera 
framkvæmdastjórninni til rá gjafar um beitingu fram-
kvæmdavalds hennar. 

34) Í ví skyni a  koma a  fullu í framkvæmd ví líkani, 
sem sett er fram í n legum tilskipunum á svi i ver bréfa, 
einkum tilskipun Evrópu ingsins og rá sins 2003/6/EB 
frá 28. janúar 2003 um innherjasvik og marka smis-
notkun (marka ssvik) (2) ar sem efnahags- og félags-
málanefndinni er fali  a  hlutverk a  vera fram-
kvæmdastjórninni til rá gjafar um beitingu eftirlitsvalds 
hennar ótt ákvör un 2001/528/EB skuli taka til skipu-
lags annarra átta í starfi efnahags- og félagsmála-
nefndarinnar, er nau synlegt a  fella brott, skv. 53. gr. 
tilskipunar 85/611/EBE, ákvæ in um skipulag og 
hlutverk núverandi samstarfsnefndar ver bréfasjó a, sem 
eru utan heimilda hennar sem „nefndar um 
nefndame fer “. 

35) Heimildir efnahags- og félagsmálanefndarinnar skulu af 
eim sökum gagngert auknar umfram a  sem nefndinni 

hefur egar veri  fali  me  tilskipun 2003/6/EB annig 
a  ær taki til svi a sem nú er mælt fyrir um í tilskipun 
85/611/EBE. A ger ir, sem nau synlegar eru fyrir 
framkvæmd sí ari tilskipunarinnar, eru almenns e lis og 
skal sam ykkja ær í samræmi vi  5. gr. ákvör unar 
1999/468/EB. 

36) Nau synlegt a  breyta tilskipunum 73/239/EBE, 
85/611/EBE, 91/675/EBE, 92/49/EBE, 93/6/EBE, 
94/19/EB, 98/78/EB, 2000/12/EB, 2001/34/EB, 2002/ 
83/EB og 2002/87/EB til samræmis vi  a , 

 

SAM YKKT TILSKIPUN ESSA: 

 

I. KAFLI 

BREYTINGAR Á TILSKIPUNUM 93/6/EBE, 94/19/EB OG 
2000/12/EB UM SVI  BANKAMÁLA 

1. gr. 

Tilskipun 93/6/EBE 

Í ri ja málsli  9. mgr. 7. gr. tilskipunar 93/6/EBE falli or in 
„,og rá gjafarnefndarinnar um bankamál“ brott. 

________________  

(2) Stjtí . ESB L 96, 12.4.2003 bls. 16. 
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2. gr. 

Tilskipun 94/19/EB 

Í ri ja undirli  1. mgr. 3. gr. tilskipunar 94/19/EB komi or in 
„evrópsku bankanefndinni“ í sta  or anna „rá gjafarnefndinni 
um bankamál“. 

3. gr. 

Tilskipun 2000/12/EB 

Tilskipun 2000/12/EB er hér me  breytt sem hér segir: 

1. Í sta  4. mgr. 2. gr. komi eftirfarandi: 

„4. Framkvæmdastjórnin skal, í samræmi vi  
málsme fer ina sem um getur í 2. mgr. 60. gr., ákvar a 
um breytingar á skránni í 3. málsli .“ 

2. Í sta  ri ju undirgreinar 5. mgr. 2. gr. komi eftirfarandi: 

„Hva  var ar lánastofnanir, a rar en ær sem stofna ar eru 
á landsvæ um sem n lega hafa veri  unnin undan sjó e a 
sem or i  hafa til vegna klofnings e a samruna eldri 
stofnana sem heyra undir e a eru ábyrgar gagnvart 
a alstofnun, getur framkvæmdastjórnin, í samræmi vi  
málsme fer ina sem um getur í 2. mgr. 60. gr., sett 
vi bótarreglur til beitingar annars undirli ar, .m.t. afnám á 
undan águm eim sem kve i  er á um í fyrsta undirli , 
telji hún a  samtenging hinna n ju stofnana, sem hafa hag 
af rá stöfunum annars undirli ar, gæti haft ska leg áhrif á 
samkeppni.“ 

3. Í sta  4. gr. komi eftirfarandi: 

„4. gr. 

Leyfi 

A ildarríki skulu krefjast ess af lánastofnunum a  ær afli 
sér leyfis á ur en ær hefja starfsemi sína. au skulu setja 
skilyr i fyrir veitingu slíkra leyfa me  eim fyrirvörum 
sem felast í 5. til 9. gr. og tilkynna framkvæmdastjórninni 
um au.“ 

4. Annar málsli ur í 9. mgr. 22. gr. falli brott. 

5. Annar málsli ur í 10. mgr. 22. gr. falli brott. 

6. Í sta  1. mgr. 23. gr. komi eftirfarandi:  

„1. Lögbær yfirvöld a ildarríkjanna skulu tilkynna fram-
kvæmdastjórninni og lögbærum yfirvöldum hinna 
a ildarríkjanna: 

a) egar leyfi er veitt fyrirtækjum sem beint e a 
óbeint eru dótturfyrirtæki, ef löggjöf ri ja lands 
gildir um mó urfyrirtæki eirra, eitt e a fleiri. 

b) egar mó urfyrirtæki aflar sér eignarhlutar í lána-
stofnun innan Bandalagsins annig a  sú sí ar-
nefnda yr i dótturfyrirtæki ess. 

egar leyfi er veitt fyrirtæki, sem beint e a óbeint 
er dótturfyrirtæki eins e a fleiri mó urfyrirtækja er 
löggjöf ri ju landa gildir um, skal tilgreina 
hvernig skipulagi hópsins er hátta  í tilkynningu 
sem lögbær yfirvöld senda framkvæmdastjórninni 
skv. 11. gr.“ 

7. Í 2. mgr. 24. gr. komi or in „evrópsku bankanefndinni“ í 
sta  or anna „rá gjafarnefndinni um bankamál“. 

8. Í sta  3. mgr. 25. gr. komi eftirfarandi: 

„3. Me  fyrirvara um 1. og 2. mgr. 300. gr. sáttmálans 
skal framkvæmdastjórnin, me  a sto  evrópsku 
bankanefndarinnar, fara yfir ni urstö ur samninga-
vi ræ nanna sem um getur í 1. mgr. og meta árangur 

eirra.“ 

9. Í ri ja málsli  2. mgr. 49. gr. komi or in „evrópsku 
bankanefndina“ í sta  or anna „rá gjafarnefndina um 
bankamál“. 

10. Í sta  ri ja málsli ar 9. mgr. 52. gr. komi eftirfarandi: 

„Vi komandi lögbært yfirvald skal senda lögbærum yfir-
völdum hinna a ildarríkjanna slíkar uppl singar.“ 

11. Í fyrsta málsli  annarrar undirgreinar 56. gr. a komi or in 
„Framkvæmdastjórnin getur óska  eftir ví a  evrópska 
bankanefndin veiti“ í sta  or anna „Rá gjafarnefndin um 
bankamál getur veitt“. 

12. VI. bálkur falli brott. 

13. Í sta  2. mgr. 60. gr. komi eftirfarandi: 

„2. Framkvæmdastjórnin skal njóta a sto ar evrópsku 
bankanefndarinnar, sem komi  var á fót me  ákvör un 
framkvæmdastjórnarinnar 2004/10/EB (1) (hér á eftir 
nefnd „nefndin“). 

 

(1) Stjtí . ESB L 3, 7.1.2004, bls. 36.,“ 

 

egar vísa  er til essarar málsgreinar gilda ákvæ i 5. og 
7. gr. ákvör unar 1999/468/EB me  hli sjón af ákvæ um 
8. gr. hennar. 
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Tímabili , sem mælt er fyrir um í 6. mgr. 5. gr. 
ákvör unar 1999/468/EB, skal vera rír mánu ir.  

Nefndin setur sér starfsreglur. 

14. Í 2. og 6. mgr. 64. gr. falli or in „rá gjafarnefndina um 
bankamál“ og „rá gjafarnefndinni um bankamál“ brott. 

 

II. KAFLI 

BREYTINGAR Á TILSKIPUNUM 73/239/EBE, 91/675/EBE, 
92/49/EBE, 98/78/EB OG 2002/83/EB UM VÁTRYGGINGASVI  

OG SVI  STARFSTENGDRA LÍFEYRISSJÓ A 

4. gr. 

Tilskipun 73/239/EBE 

Tilskipun 73/239/EBE er hér me  breytt sem hér segir: 

1) Í sta  29. gr. a komi eftirfarandi: 

„29. gr. a 

1. Lögbær yfirvöld a ildarríkjanna skulu tilkynna fram-
kvæmdastjórninni og lögbærum yfirvöldum hinna a ildar-
ríkjanna: 

a) egar leyfi er veitt fyrirtækjum, sem beint e a óbeint eru 
dótturfyrirtæki, ef löggjöf ri ja lands gildir um mó ur-
fyrirtæki eirra, eitt e a fleiri, 

b) egar mó urfyrirtæki aflar sér eignarhlutar í vátrygginga-
fyrirtæki innan Bandalagsins sem gerir hi  sí arnefnda a  
dótturfyrirtæki ess. 

2. egar leyfi , sem um getur í a-li  1. mgr., er veitt fyrirtæki, 
sem beint e a óbeint er dótturfyrirtæki eins e a fleiri mó ur-
fyrirtækja er löggjöf ri ja lands gildir um, skal tilgreina 
hvernig skipulagi hópsins er hátta  í tilkynningu sem lögbær 
yfirvöld senda framkvæmdastjórninni.“ 

2) í sta  annars undirli ar 4. mgr. 29. gr. b komi eftirfarandi: 

„ egar svo stendur á sem í fyrstu undirgrein segir má einnig 
ákve a hvenær sem er, auk ess a  hefja samningaumleitanir, í 
samræmi vi  á málsme fer  sem mælt er fyrir um í 5. gr. 
ákvör unar 1999/468/EB (*) og í samræmi vi  3. mgr. 7. gr. og 
8. gr. hennar, a  lögbær yfirvöld a ildarríkjanna ver i a  
takmarka e a fresta ákvar anatöku a  ví er var ar 
eftirfarandi: 

a) leyfisumsóknir, hvort sem ær liggja fyrir egar 
ákvör unin er tekin e a eru lag ar fram sí ar, 

b) öflun eignarhluta af hálfu fyrirtækja sem beint e a óbeint 
eru mó urfyrirtæki og lúta löggjöf vi komandi ri ja ríkis. 

 

(*) Stjtí . EB L 184, 17.7.1999, bls. 23.“  

 

5. gr. 

Tilskipun 91/675/EBE 

Tilskipun 91/675/EBE er hér me  breytt sem hér segir: 

1. Í titlinum komi or in „nefnd Evrópubandalagsins um 
vátryggingar og starfstengda lífeyrissjó i“ í sta  or sins 
„vátrygginganefnd“. 

2. Í sta  1. gr. komi eftirfarandi: 

„1. gr. 

1. Framkvæmdastjórnin skal njóta a sto ar Evrópunefndar 
um vátryggingar og starfstengda lífeyrissjó i, sem komi  var á 
fót me  ákvör un framkvæmdastjórnarinnar 2004/9/EB frá 5. 
nóvember 2003 (*) (hér á eftir nefnd „nefndin“). 

2. Forma ur Evrópunefndar eftirlitsa ila me  vátryggingum 
og starfstengdum lífeyrissjó um, sem komi  var á fót me  
ákvör un framkvæmdastjórnarinnar 2004/6/EB (**), skal sitja 
fundi nefndarinnar sem áheyrnarfulltrúi. 

3. Nefndin getur óska  eftir a  sérfræ ingar og áheyrnar-
fulltrúar sitji fundi hennar. 

4. Framkvæmdastjórnin skal sjá nefndinni fyrir skrifstofu-
a stö u og starfsli i. 

 

(*) Stjtí . ESB L 3, 7.1.2004, bls. 34. 

(**) Stjtí . ESB L 3, 7.1.2004, bls. 30.“ 

 

3. Í sta  2. gr. komi eftirfarandi: 

„2. gr. 

1. Ef framkvæmdastjórninni er fali  vald me  ger um, sem 
eru sam ykktar á svi i frumtrygginga innan ska atrygginga og 
frumtrygginga innan líftrygginga, endurtrygginga og 
starfsgreinalífeyrissjó a, til a  framkvæma ær reglur sem 
mælt er fyrir um í eim, skulu gilda 5. og 7. gr. ákvör unar 
rá sins 1999/468/EB frá 28. júní 1999, ar sem mælt er fyrir 
um málsme fer  vi  beitingu ess framkvæmdavalds sem 
framkvæmdastjórninni er fali  (*), me  hli sjón af ákvæ um 8. 
gr. hennar. 
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Tímabili , sem mælt er fyrir um í 6. mgr. 5. gr. ákvör un-
ar 1999/468/EB, skal vera rír mánu ir. 

2. Nefndin setur sér starfsreglur. 

 

(*) Stjtí . EB L 184, 17.7.1999, bls. 23.,“ 

 

4. Ákvæ i 3. og 4. gr. falli brott. 

6. gr. 

Tilskipun 92/49/EBE 

Í fyrsta málsli  10. mgr. 40. gr. tilskipunar 92/49/EBE komi 
or in „tilkynna Evrópunefndinni um vátryggingar og 
starfstengda lífeyrissjó i um“ í sta  or anna „leggja fyrir 
vátrygginganefndina sem skipu  er samkvæmt tilskipun 
91/675/EBE sk rslu sem s nir“. 

7. gr. 

Tilskipun 98/78/EB 

Tilskipun 98/78/EB er hér me  breytt sem hér segir: 

1. Í sta  3. mgr. 10. gr. a komi eftirfarandi: 

„3. Me  fyrirvara um 1. og 2. mgr. 300. gr. sáttmálans skal 
framkvæmdastjórnin, me  a sto  Evrópunefndar um 
vátryggingar og starfstengda lífeyrissjó i, fara yfir 
ni urstö ur samningavi ræ nanna sem um getur í 1. mgr. 
og meta árangur eirra.“ 

2. Í sta  5. mgr. 11. gr. komi eftirfarandi: 

„5. Framkvæmdastjórnin skal, eigi sí ar en 1. janúar 2006, gefa 
út sk rslu um beitingu essarar tilskipunar og, ef nau syn 
krefur, um örfina fyrir frekari samræmingu.“ 

8. gr. 

Tilskipun 2002/83/EB 

Tilskipun 2002/83/EB er hér me  breytt sem hér segir: 

1. Í fyrsta málsli  9. mgr. 46. gr. komi or in „skal 
framkvæmdastjórnin tilkynna Evrópunefnd um 
vátryggingar og starfstengda lífeyrissjó i um“ í sta  
or anna „skal framkvæmdastjórnin leggja fyrir 
vátrygginganefndina sk rslu sem s nir“. 

2. Í sta  58. gr. komi eftirfarandi: 

„58. gr. 

Uppl singar frá a ildarríkjum til 
framkvæmdastjórnarinnar 

Lögbær yfirvöld a ildarríkjanna skulu tilkynna fram-
kvæmdastjórninni og lögbærum yfirvöldum hinna 
a ildarríkjanna: 

a) egar leyfi er veitt fyrirtækjum sem beint e a óbeint 
eru dótturfyrirtæki, ef löggjöf ri ja lands gildir um 
mó urfyrirtæki eirra, eitt e a fleiri, 

b) egar mó urfyrirtæki aflar sér eignarhlutar í 
vátryggingafyrirtæki innan Bandalagsins sem gerir a  
sí arnefnda a  dótturfyrirtæki ess.  

 

 egar leyfi , sem um getur í a-li , er veitt fyrirtæki, 
sem beint e a óbeint er dótturfyrirtæki eins e a fleiri 
mó urfyrirtækja er löggjöf ri ju landa gildir um, skal 
tilgreina hvernig skipulagi hópsins er hátta  í 
tilkynningu sem lögbær yfirvöld senda framkvæmda-
stjórninni og ö rum lögbærum yfirvöldum.“ 

3. Í sta  1. mgr. 65. gr. komi eftirfarandi: 

„1. Framkvæmdastjórnin skal njóta a sto ar Evrópu-
nefndar um vátryggingar og starfstengda lífeyrissjó i, 
sem komi  var á fót me  ákvör un framkvæmda-
stjórnarinnar 2004/9/EB (*). 

 

(*) Stjtí . ESB L 3, 7.1.2004, bls. 34.“ 

 

III. KAFLI 

BREYTINGAR Á TILSKIPUNUM 85/611/EBE OG 2001/34/EB Á 
SVI I VER BRÉFA  

9. gr. 

Tilskipun 85/611/EBE 

Tilskipun 85/611/EBE er hér me  breytt sem hér segir: 

1. Ákvæ um 6. gr. c er breytt sem hér segir: 

a) í sta  annars málsli ar 9. mgr. komi eftirfarandi: 

„Framkvæmdastjórnin skal gefa út sk rslu um slík 
tilvik anna  hvert ár.“ 

b) í sta  annars málsli ar 10. mgr. komi eftirfarandi: 

„Framkvæmdastjórnin skal gefa út sk rslu um slík 
tilvik anna  hvert ár.“ 

2. Annar undirli ur 6. mgr. 14. gr. falli brott. 
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3. Í sta  ri ja málsli ar 4. mgr. 21. gr. komi eftirfarandi: 

„Evrópska ver bréfanefndin skiptist á sko unum um essar 
uppl singar.“ 

4. Í ri ja undirli  4. mgr. 22. gr. komi eftirfarandi í sta  
fjór a málsli ar: 

„Evrópska ver bréfanefndin skiptist á sko unum um essar 
uppl singar.“ 

5. Í sta  heitis X. kafla komi eftirfarandi: 

„Evrópska ver bréfanefndin“. 

6. Ákvæ i 53. gr. falli brott,. 

7. Í sta  54. gr. a komi eftirfarandi: 

„53. gr. a 

Tæknilegar breytingar, sem gera skal á essari tilskipun á 
eftirfarandi svi um, skulu sam ykktar í samræmi vi  á 
málsme fer  sem um getur í 2. mgr. 53. gr. b: 

a) nánari útlistun skilgreininga til a  tryggja sams konar 
beitingu essarar tilskipunar í gervöllu Bandalaginu, 

b) samræming hugtaka og afmörkun skilgreininga í 
samræmi vi  sí ari lagasetningu um ver bréfasjó i og 
skyld mál.“ 

8. Eftirfarandi grein bætist vi : 

„53. gr. b 

1. Framkvæmdastjórnin skal njóta a sto ar evrópsku 
ver bréfanefndarinnar, sem komi  var á fót me  ákvör un 
framkvæmdastjórnarinnar 2001/528/EB (*), hér á eftir 
nefnd „nefndin“. 

2. egar vísa  er til essarar málsgreinar gilda ákvæ i 
5. og 7. gr. ákvör unar 1999/468/EB (**) me  hli sjón af 
ákvæ um 8. gr. hennar. 

Tímabili , sem mælt er fyrir um í 6. mgr. 5. gr. 
ákvör unar 1999/468/EB, skal vera rír mánu ir. 

3. Nefndin setur sér starfsreglur. 

 

(*) Stjtí . EB L 191, 13.7.2001, bls. 45. Ákvör uninni 
var breytt me  ákvör un 2004/8/EB (Stjtí . ESB L 3, 
7.1.2004, bls. 33). 

(**) Stjtí . EB L 184, 17.7.1999, bls. 23.“ 

10. gr. 

Tilskipun 2001/34/EB 

Tilskipun 2001/34/EB er hér me  breytt sem hér segir: 

1. Ákvæ i 108. gr. falli brott. 

2. Í sta  109. gr. komi eftirfarandi: 

„109. gr. 

1. Framkvæmdastjórnin skal leggja fyrir evrópsku 
ver bréfanefndina, sem komi  var á fót me  ákvör un 
framkvæmdastjórnarinnar 2001/528/EB frá 6. júní 2001 
(*), uppkast a  rá stöfunum sem ger ar skulu í ví skyni 
a  lei rétta lágmarksupphæ  fyrir áætla  
marka sver mæti, sem mælt er fyrir um í 1. mgr. 43. gr., 
me  hli sjón af efnahagsástandi. 

2. egar vísa  er til essarar málsgreinar gilda ákvæ i 5. 
og 7. gr. ákvör unar rá sins 1999/468/EB frá 28. júní 1999 

ar sem mælt er fyrir um málsme fer  vi  beitingu 
framkvæmdavalds sem framkvæmdastjórninni er fali  (**) 
me  hli sjón af ákvæ um 8. gr. hennar. 

Tímabili , sem mælt er fyrir um í 6. mgr. 5. gr. 
ákvör unar 1999/468/EB, skal vera rír mánu ir. 

3. Nefndin setur sér starfsreglur. 

 

(*) Stjtí . EB L 191, 13.7.2001, bls. 45. Ákvör uninni var 
breytt me  ákvör un 2004/8/EB (Stjtí . ESB L 3, 
7.1.2004, bls. 33). 

(**) Stjtí . EB L 184, 17.7.1999, bls. 23.“ 

IV. KAFLI 

BREYTINGAR Á TILSKIPUN 2002/87/EB UM 
FJÁRMÁLASAMSTEYPUR 

11. gr. 

Tilskipun 2002/87/EB 

Í sta  2. mgr. 19. gr. tilskipunar 2002/87/EB komi eftirfarandi: 

„2. Me  fyrirvara um 1. og 2. mgr. 300. gr. sáttmálans skal 
framkvæmdastjórnin, me  a sto  Evrópunefndar um 
vátryggingar og starfstengda lífeyrissjó i og nefndar um 
fjármálasamsteypur, fara yfir ni urstö ur samninga-
vi ræ nanna sem um getur í 1. mgr. og meta árangur 

eirra.“ 
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V. KAFLI 

LOKAÁKVÆ I 

12. gr. 

Framkvæmdarrá stafanir 

1. Framkvæmdarrá stafanir, sem sam ykktar eru í samræmi 
vi  málsme fer ina og um getur í 5. og 7. gr. ákvör unar 
1999/468/EB me  hli sjón af ákvæ um 8. gr. hennar, skulu 
ekki breyta grundvallarákvæ um tilskipananna. 

2. Tímabili , sem mælt er fyrir um í 6. mgr. 5. gr. 
ákvör unar 1999/468/EB, skal vera rír mánu ir. 

3. Ef breytt er skilyr um, sem sett eru samkvæmt 
sáttmálanum um reglur um me fer  framkvæmdavalds sem 
framkvæmdastjórninni er fali , skal framkvæmdastjórnin 
endursko a essa tilskipun og leggja fram tillögur um 
breytingar, ef vi  á. Slík endursko un skal í öllum tilvikum 
fara fram eigi sí ar en 31. desember 2007. 

13. gr. 

Löglei ing 

A ildarríkin skulu sam ykkja nau synleg lög og stjórns slu-
fyrirmæli til a  fara a  tilskipun essari eigi sí ar en 13. maí 
2005. 

 

egar a ildarríkin sam ykkja essi ákvæ i skal vera í eim 
tilvísun í essa tilskipun e a eim fylgja slík tilvísun egar au 
eru birt opinberlega. A ildarríkin skulu setja nánari reglur um 
slíka tilvísun. 

14. gr. 

Gildistaka 

Tilskipun essi ö last gildi á tuttugasta degi eftir a  hún birtist 
í Stjórnartí indum Evrópusambandsins. 

15. gr. 

Vi takendur 

Tilskipun essari er beint til a ildarríkjanna. 

 

Gjört í Strassburg 9. mars 2005. 

Fyrir hönd Evrópu ingsins, Fyrir hönd rá sins, 

J.P.BORRELL FONTELLES N. SCHMIT 

forseti. forseti. 

 

 
 

 


