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TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 2013(6%

25.9.2014

2014/EES/54/4

frá 11. desember 2013
um breytingu á tilskipun 2009/138/EB (Gjaldþolsáætlun II) að því er varðar lögleiðingardag
hennar og gildistökudag hennar, og dagsetningu niðurfellingar tiltekinna tilskipana
(Gjaldþolsáætlun I) (*)

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS
HAFA,

og endurtryggingafélögum Sambandsins. Það kerfi er
nauðsynlegt til að tryggja örugg og traust tryggingafélög
sem geta veitt sjálfbærar vátryggingar og stutt við
raunhagkerfi með því að hvetja til langtímafjárfestinga og
viðbótarstöðugleika.

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, einkum 1. mgr. 53. gr. og 62. gr.,

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins,
2)

Með tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/89/
ESB (3) voru gerðar tilteknar breytingar á 212. gr. til
262. gr. tilskipunar 2009/138/EB, sem eiga að gilda frá
10. júní 2013.

3)

Með
tilskipun
Evrópuþingsins
og
ráðsins
2012/23/ESB (4) breytist tilskipun 2009/138/EB með því
að fresta lögleiðingardagsetningu frá 31. október 2012 til
30. júní 2013, umsóknardagsetningu frá 1. nóvember 2012
til 1. janúar 2014 og niðurfellingardegi gildandi

(3)

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/89/ESB frá 16. nóvember 2011
breytir tilskipunum 98/78/EB, 2002/87/EB, 2006/48/EB og 2009/138/EB
að því er varðar viðbótareftirlit fjármálafyrirtækja í fjármálasamsteypum
(Stjtíð. ESB L 326, 8.12.2011, bls. 113).
Með tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2012/23/ESB frá
12. september 2012 er tilskipun 2009/138/EB breytt að því er varðar
lögleiðingardag hennar og gildistökudag hennar, og dagsetningu
niðurfellingar tiltekinna tilskipana (Stjtíð. ESB L 249, 14.9.2012, bls. 1).

í samræmi við almenna lagasetningarmeðferð(1),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)

Í
tilskipun
Evrópuþingsins
og
ráðsins
2009/138/EB (2) er kveðið á um nútímalegt, áhættumiðað kerfi til stjórnunar og eftirlits á vátrygginga-

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 341, 18.12.2013, bls. 1. Hennar var
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 128/2014 frá 27. júní
2014 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn,
bíður birtingar.
(1) Afstaða Evrópuþingsins frá 21. nóvember 2013 (hefur enn ekki verið birt í
Stjórnartíðindunum) og ákvörðun ráðsins frá 5. desember 2013.
(2) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/138/EB frá 25. nóvember 2009
um stofnun og rekstur fyrirtækja á sviði vátrygginga og endurtrygginga
(Gjaldþolsáætlun II) (Stjtíð. ESB L 335, 17.12.2009, bls. 1).

(4)
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vátrygginga- og endurtryggingatilskipana (5) (sem hér á
eftir eru sameiginlega nefndar „Gjaldþolsáætlun I“) frá
1. nóvember 2012 til 1. janúar 2014.

4)

Þann 19. janúar 2011 samþykkti framkvæmdastjórnin
tillögu („Omnibus II tillagan“) til að breyta
m.a. tilskipun 2009/138/EB til að taka tillit til nýrrar
tilhögunar eftirlits vegna trygginga, það er að segja
stofnun evrópska eftirlitsyfirvaldsins (Evrópska
eftirlitsstofnunin á vátrygginga- og lífeyrissjóðamarkaði)
(e. EIOPA). Omnibus II tillagan nær einnig yfir
ákvæði til að fresta lögleiðingardegi og þeim degi
þegar tilskipun 2009/138/EB kemur til framkvæmda,
og niðurfellingardegi Gjaldþolsáætlunar I, og er leið til
að laga tilskipun 2009/138/EB að gildistöku sáttmálans
um starfshætti Evrópusambandsins með því að umbreyta
ákvæðunum sem veita framkvæmdastjórninni umboð til
að samþykkja framseldar gerðir og framkvæmdargerðir.

5)

Í ljósi margslunginnar gerðar Omnibus II tillögunnar er
hætta á að hún hafi ekki öðlast gildi fyrir lögleiðingardag
og gildistökudag tilskipunar 2009/138/EB. Haldist
þessar dagsetningar óbreyttar myndi það leiða til þess
að tilskipun 2009/138/EB yrði framkvæmd áður en
umbreytingareglurnar öðlast gildi og viðeigandi

(5)

Tilskipun ráðsins 64/225/EBE frá 25. febrúar 1964 um afnám hafta á
staðfesturétti og rétti til að veita þjónustu á sviði endurtrygginga (Stjtíð.
EB 56, 4.4.1964, bls. 878/64), fyrsta 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
(Stjtíð. EB L 228, 16.8.1973, bls. 3), tilskipun ráðsins 73/240/EBE frá
24. júlí 1973 um afnám hafta á staðfesturétti á sviði atvinnurekstrar
með frumtryggingar aðrar en líftryggingar (Stjtíð. EB L 228, 16.8.1973,
bls. 20), tilskipun ráðsins 76/580/EBE frá 29. júní 1976 um breytingar
á tilskipun 73/239/EBE (Stjtíð. EB L 189, 13.7.1976, bls. 13), tilskipun
ráðsins 78/473/EBE frá 30. maí 1978 um samræmingu á lögum og
stjórnsýslufyrirmælum um samtryggingar innan Bandalagsins (Stjtíð. EB L
151, 7.6.1978, bls. 25), tilskipun ráðsins 84/641/EBE frá 10. desember 1984
með breytingu á fyrstu tilskipun 73/239/EBE, einkum að því er varðar
aðstoð við ferðamenn (Stjtíð. EB L 339, 27.12.1984, bls. 21), tilskipun
ráðsins 87/344/EBE frá 22. júní 1987 um samræmingu á lögum og
stjórnsýslufyrirmælum um réttaraðstoðarvátryggingar (Stjtíð. EB L 185,
4.7.1987, bls. 77), önnur tilskipun ráðsins 88/357/EBE frá 22. júní 1988
um samræmingu á lögum og stjórnsýslufyrirmælum á sviði frumtrygginga,
annarra en líftrygginga, um að greiða fyrir því að réttur til að stunda
þjónustustarfsemi sé nýttur (Stjtíð. EB L 172, 4.7.1988, bls. 1), tilskipun
ráðsins 92/49/EBE frá 18. júní 1992 um samræmingu á lögum og
stjórnsýslufyrirmælum varðandi frumtryggingar, aðrar en líftryggingar,
(Þriðja tilskipun um skaðatryggingar) (Stjtíð. EB L 228, 11.8.1992, bls. 1),
tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/78/EB frá 27. október 1998 um
viðbótareftirlit með vátryggingafélögum í vátryggingahópi (Stjtíð. EB
L 330, 5.12.1998, bls. 1), tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/17/
EB frá 19. mars 2001 um endurskipulagningu og slit vátryggingafélaga
(Stjtíð. EB L 110, 20.4.2001, bls. 28), tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins
2002/83/EB frá 5. nóvember 2002 um líftryggingar (Stjtíð. EB L 345,
19.12.2002, bls. 1), tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2005/68/EB frá
16. nóvember 2005 um endurtryggingu (Stjtíð. ESB L 323, 9.12.2005,
bls. 1).
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breytingar, þ.m.t. frekari útlistun á valdeflingu framseldra
gerða og framkvæmdargerða, sem kveðið er á um af
Omnibus II tillögunni.

6)

Til að komast hjá óhóflega íþyngjandi lagalegum
skuldbindingum
fyrir
aðildarríki
samkvæmt
tilskipun 2009/138/EB og síðar samkvæmt nýrri tilhögun
eftirlits sem fyrirséð er af Omnibus II tillögunni, er því
viðeigandi að fresta lögleiðingardegi og þeim degi sem
tilskipun 2009/138/EB kemur til framkvæmda, til að gera
eftirlitsaðilum og vátrygginga- og endurtryggingafélögum
kleift að undirbúa sig fyrir beitingu nýrrar tilhögunar.

7)

Það er augljóst af tímaröð atburða að frestuð dagsetning
lögleiðingar og dagurinn þegar tilskipun 2009/138/EB
kemur til framkvæmda skulu einnig gilda um breytingarnar
þar, sem voru gerðar með tilskipun 2011/89/EB.

8)

Með skírskotun til réttarvissu ber að fresta niðurfellingardagsetningu Gjaldþolsáætlunar I til samræmis.

9)

Með tilliti til þess stutta tíma fram að viðkomandi
dagsetningum sem mælt var fyrir um í tilskipun 2009/138/
EB, skal þessi tilskipun öðlast gildi án tafar.

10) Af þessum sökum er réttlætt að beita undantekningunni
í áríðandi tilvikum sem kveðið er á um í 4. gr. bókunar 1
um hlutverk þjóðþinga í Evrópusambandinu, í þessu
tilviki að því er varðar að leggja drög að þessari tilskipun
fyrir þjóðþingin,

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.
Tilskipun 2009/138/EB er breytt sem hér segir:

1) Eftirfarandi breytingar eru gerðar á 1. mgr. 309. gr.:

a) í fyrstu undirgrein komi dagsetningin „31. mars 2015“
í stað „30. júní 2013“,
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b) í annarri undirgrein komi dagsetningin „1. janúar 2016“
í stað „1. janúar 2014“,
2) í fyrstu málsgrein 310. gr. komi dagsetningin
„1. janúar 2016“ í stað „1. janúar 2014“,

25.9.2014

3. gr.
Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Strassborg 11. desember 2013.

3) í annarri málsgrein 311. gr. komi dagsetningin
„1. janúar 2016“ í stað „1. janúar 2014“.
2. gr.

Fyrir hönd Evrópuþingsins,

Fyrir hönd ráðsins,

forseti.

forseti.
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Tilskipun þessi öðlast gildi daginn eftir að hún birtist í
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
__________________

