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FRAMSELD ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2015/2290 

frá 12. júní 2015 

um bráðabirgðajafngildi gjaldþolsreglna sem eru í gildi í Ástralíu, Bermúdaeyjum, Brasilíu, Kanada, Mexíkó og 

Bandaríkjunum og gilda um vátrygginga- og endurtryggingafélög með aðalskrifstofu í þessum löndum (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/138/EB frá 25. nóvember 2009 um stofnun og rekstur fyrirtækja á 

sviði vátrygginga og endurtrygginga (Gjaldþolsáætlun II) (1), einkum c-lið 5. mgr. 227. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Með tilskipun 2009/138/EB er komið á áhættumiðuðum varfærnisreglum fyrir vátrygginga- og endurtryggingafélög í 

Sambandinu. Full beiting tilskipunar 2009/138/EB gagnvart vátryggjendum og endurtryggjendum í Sambandinu hefst  

1. janúar 2016. Jafnvel þótt tilskipun 2009/138/EB verði að fullu beitt frá og með 1. janúar 2016 getur 

framkvæmdastjórnin nú þegar samþykkt þessa framseldu ákvörðun á grundvelli 311. gr. tilskipunar 2009/138/EB. 

2) Ákvæði 227. gr. tilskipunar 2009/138/EB tengjast jafngildi vátryggjenda í þriðja landi sem eru hluti af samstæðum með 

aðalskrifstofu í Sambandinu. Þegar framkvæmdastjórnin ákvarðar með framseldri gerð að jafngildi sé fyrri hendi skv. 

227. gr. tilskipunar 2009/138/EB geta slíkar samstæður, þegar frádráttar- og samlagningaraðferð er notuð sem 

samstæðureikningsskilaaðferð fyrir samstæðugagnaskil þeirra, tekið mið af útreikningi á gjaldþolskröfum og tiltæku 

gjaldþoli (e. own funds) í reglum lögsögu utan Sambandsins í stað þess að reikna þær út á grunni tilskipunar 

2009/138/EB, í þeim tilgangi að reikna út gjaldþolskröfu samstæðu og hæft gjaldþol. 

3) Í 5. mgr. 227. gr. tilskipunar 2009/138/EB er kveðið á um möguleikann á að fastsetja bráðabirgðajafngildi til ákveðins 

tíma fyrir þriðju lönd sem eru með vátryggingagjaldþolsreglur sem uppfylla ákveðin viðmið. Ákvörðun um 

bráðabirgðajafngildi gildir í 10 ár með mögleika á endurnýjun. 

4) Evrópska vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunin hefur veitt framkvæmdastjórninni ráðgjöf skv. 2. mgr. 33. gr. 

reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (2) (ESB) nr. 1094/2010 og lagt sitt af mörkum við matið á þriðju löndum skv.  

5. mgr. 227. gr. tilskipunar 2009/138/EB (3). Að því er varðar Bandaríkin hafa viðræður um vátryggingar sem hófust 

2012 með það að markmiði að bæta gagnkvæman skilning á viðkomandi vátrygginga- og eftirlitsreglum verið 

meginramminn fyrir gagnkvæm upplýsingaskipti, sem leitt hefur til niðurstöðunnar sem náðst hefur í þessari ákvörðun. 

5) Í Ástralíu er þess krafist í stöðlunum „Life and General Insurance Capital Standards (LAGIC) (General Insurance 

Prudential Standard (GPS) 110: Capital Adequacy, Life Insurance Prudential Standards (LPS) 110: Capital Adequacy)“ 

að vátryggjendur reikni út gjaldþolskröfur fyrir vátryggingaráhættu, vátryggingarsamþjöppunaráhættu, eignaáhættu, 

eignasamþjöppunaráhættu og samlagningarávinning (e. aggregation benefit). Aðferð sem byggir á niðurstöðutölu 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 323, 9.12.2015, bls. 22. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 62/2018 frá 

23. mars 2018 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 335, 17.12.2009, bls. 1. 

(2) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1094/2010 frá 24. nóvember 2010 um að koma á fót evrópskri eftirlitsstofnun (Evrópska 

vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunin), um breytingu á ákvörðun nr. 716/2009/EB og um niðurfellingu á ákvörðun framkvæmda-

stjórnarinnar 2009/79/EB (Stjtíð. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 48). 

(3) Evrópska vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunin EIOPA, jafngildisgreining á Brasilíu, 10. mars 2015,  

EIOPA, jafngildisgreining á Bermúdaeyjum, 9. mars 2015,  

EIOPA, jafngildisgreining á Kanada, 28. janúar 2015,  

EIOPA, jafngildisgreining á Ástralíu, 16. júlí 2013,  

EIOPA, jafngildisgreining á Mexíkó, 16. júlí 2013. 

2018/EES/31/03 
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efnahagsreiknings er notuð. Gerð er krafa um lágmarksgjaldþolskröfu (varfærnisgjaldþolskrafan (PCR)); vátryggjendur 

eru einnig krafðir um að koma á innra matsferli fyrir fullnægjandi gjaldþol (e. Internal Capital Adequacy Assessment 

Process) þar sem settar eru fram aðgerðirnar sem notaðar verða til að leiðrétta lækkun gjaldþols með því að fastsetja það 

yfir varfærnisgjaldþolskröfu þeirra. Skaðavátryggjendum er heimilt að nota eigin líkön með fyrirvara um samþykki 

ástralska yfirvaldsins sem sinnir varfærnieftirliti (e. Australian Prudential Regulation Authority (APRA)) með þeim. Í 

stöðlunum GPS 220 og LPS 220 (áhættustýring) er gerð krafa um áhættustjórnunarramma sem verður að lágmarki að 

innihalda áhættustýringaráætlun þar sem lýst er áhættustýringarstefnum, málsmeðferðarreglum, stjórnunarábyrgðum og 

innra eftirliti. Vátryggjendur verða að tilkynna ástralska yfirvaldinu sem sinnir varfærniseftirliti (APRA) um gjaldþol 

sitt, fjárhagsstöðu, rekstrarárangur, fullnægjandi gjaldþol, fjárfestingar, eignir og eignasamþjöppun, gögn um iðgjöld og 

bótakröfur, skuldbindingar sem tengjast stefnu og áhættuskuldbindingar utan efnahagsreiknings. Samkvæmt félagarétti 

frá 2001 (e. Corporations Act 2001) eru fyrirtæki krafin um að útbúa og leggja fram árleg reikningsskil fyrir verðbréfa- 

og fjárfestingarnefnd Ástralíu (e. Australian Securities and Investments Commission). Fyrir líftryggjendur, 

skaðavátryggjendur og vátryggingasamstæður eru viðbótarupplýsingaskyldur sem varða stjórnun gjaldþols og 

fullnægjandi gjaldþol. Ástralska yfirvaldið sem sinnir varfærnieftirliti (APRA) getur deilt upplýsingum með öðrum 

fjármálaeftirlitsaðilum. Það er undirritunaraðili á marghliða viljayfirlýsingunni um samvinnu og upplýsingaskipti 

alþjóðasamtaka vátryggingaeftirlita (e. Multilateral Memorandum of Understanding on Cooperation and Information 

Exchange of the International Association of Insurance Supervisors (IAIS MMoU)), og hefur komið á viljayfirlýsingum 

við erlend eftirlitsyfirvöld (þ.m.t. fjölda eftirlitsaðila í Sambandinu). Ástralska yfirvaldið sem sinnir varfærnieftirliti 

(APRA) er sjálft ábyrgt fyrir varfærnireglusetningu og eftirliti með vátryggjendum og einungis ástralska yfirvaldið sem 

sinnir varfærnieftirliti getur heimilað einingu að stunda vátryggingarstarfsemi í Ástralíu. Ástralska yfirvaldið sem sinnir 

varfærnieftirliti (APRA) hefur heimild til að gefa út varfærnistaðla sem gilda sem lög. Starfsfólk ástralska yfirvaldsins 

sem sinnir varfærnieftirliti (APRA), núverandi og fyrrverandi, er óheimilt að birta trúnaðarupplýsingar sem það hefur 

aflað í tengslum við skyldustörf sín eða getu og getur slík birting leitt til viðurlaga að lögum. Birting upplýsinga fyrir 

dómstóli er háð ströngum takmörkunum. 

6) Á Bermúdaeyjum mæla vátryggingalög (e. Insurance Act) fyrir um tvenns konar gjaldþolskröfur fyrir vátryggjendur 

aðra en bundin vátryggingafélög (1): lágmarksgjaldþol (e. Minimum Solvency Margin (MSM)) og styrkta gjaldþolskröfu 

(e. Enhanced Capital Requirement (ECR)), sem gilda um bæði líftryggingar og skaðatryggingar sem viðskipti eru höfð 

með í atvinnuskyni. Styrkta gjaldþolskrafan (ECR) er ákvörðuð út frá viðkomandi grunngjaldþolskröfu (BSCR) 

samkvæmt staðalreglu eða samþykktu eigin gjaldþolslíkani vátryggjandans að því tilskildu að styrkta gjaldþolskrafan sé 

a.m.k. jöfn lágmarksgjaldþoli vátryggjandans. Grunngjaldþolskrafan (BSCR) nær yfir eftirfarandi áhættu: útlána-, vik-, 

markaðs-, iðgjalda-, varasjóðs-, vaxta-, hamfara- og rekstraráhættu. Viðmiðunarmark gjaldþols (e. Target Capital Level) 

við 120% af styrktu gjaldþolskröfunni (ECR) er notað sem snemmviðvörun um gjaldþolsmörk. Reglur um fullgilt 

gjaldþol eru ólíkar fyrir mismunandi flokka vátryggjenda. Vátryggingagerðin inniheldur einnig ákvæði um kvöð félaga 

um skýrslugjöf er varða gjaldþolsstöðu þeirra. Yfirvöld Bermúdaeyja á sviði peningamála (e. Bermudan Monetary 

Authority (BMA)) er sjálfstætt stjórn- og eftirlitsyfirvald. Flestum vátryggjendum á Bermúdaeyjum ber skylda til að 

útbúa viðbótarreikningsskil í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla. Að öðrum kosti geta vátryggjendur notað 

góðar reikningsskilavenjur sem viðurkenndar eru af yfirvöldum Bermúdaeyja á sviði peningamála. Vátryggjendur verða 

að birta reikningsskil sín, sem innihalda megindlegar og eigindlegar upplýsingar. Yfirvöld Bermúdaeyja á sviði 

peningamála geta gert samkomulag og skipst á upplýsingum við erlend eftirlitsyfirvöld. Þau eru undirritunaraðili á 

marghliða viljayfirlýsingunni um samvinnu og upplýsingaskipti alþjóðasamtaka vátryggingaeftirlita (IAIS MMoU). 

Yfirvöld Bermúdaeyja á sviði peningamála eru bundin af lögum um þagnarskyldu, þar sem krafist er að farið sé með 

allar upplýsingar er varða rekstur eða málefni eftirlitsskyldra fjármálastofnana, eða er varða einstaklinga sem hafa með 

þær að gera, og sem starfsfólk yfirvalda Bermúdaeyja á sviði peningamála aflar, sem trúnaðarupplýsingar. 

7) Í Brasilíu er kveðið á um í vátryggingarlagaúrskurðinum (e. Insurance Decree-Law) nr. 73/1966 að vátryggjendur skuli, 

til að ábyrgjast skuldbindingar, fastsetja vátryggingaskuld, sérstaka sjóði og sérákvæði í samræmi við viðmiðunina sem 

landsbundna ráðið um einkareknar vátryggingar (e. National Council of Private Insurance (CNSP)) hefur sett. 

Samkvæmt ályktun CNSP 316 samsvarar lágmarksgjaldþolið (e. Minimum Capital Required (CMR)) grunngjaldþolinu 

(e. Base Capital) eða áhættugjaldþolinu (e. Risk Capital), eftir því hvort er hærra. Grunngjaldþolið er föst fjárhæð sem 

tengist gerð einingarinnar og landsvæðunum þar sem hún hefur starfsleyfi; sama á við um áhættugjaldþolið, sem er 

samtalan á gjaldþolskröfunum vegna trygginga-, útlána-, rekstrar- og markaðsáhættu. Fyrir flesta vátryggjendur er 

áhættugjaldþolið hærra en grunngjaldþolið, og myndar þannig lágmarksgjaldþolið (CMR). Í ályktun CNSP 3162/2014 

eru settar reglur fyrir notkuninni á eigin líkani sem valkost við staðalreglu til að reikna út lágmarksgjaldþolið (CMR). 

Lágmarkskröfur um stjórnarhætti fyrirtækja eru í gildi. Vátryggjendur verða að vera með innra eftirlit með starfsemi 

  

(1) Vátryggingalögin kveður á um mismunandi flokka vátryggjenda sem falla undi mismunandi reglubálka. Bundnir vátryggjendur eru einn 

sérstakur flokkur vátryggjenda, sem ekki hefur verið tekinn með í mati Evrópsku vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunarinnar og 

fellur ekki undir núverandi gerð. 
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sinni, upplýsingakerfum og því að lagaskilyrðum sé hlítt. „Superintendência de Seguros  Privados (SUSEP)“ ber ábyrgð 

á eftirlitinu með brasilíska vátryggingageiranum. SUSEP starfar á vegum fjármálaráðuneytisins sem framkvæmdaraðili 

á reglugerðunum sem landsbundna ráðið um einkareknar vátryggingar (CNSP) hefur sett. Stjórnunarráð þess hefur 

sjálfstætt vald, innan verksviðs síns, til að koma á almennum stefnum SUSEP við reglusetningu og því að ályktunum 

landsbundna ráðsins um einkareknar vátryggingar (CNSP) sé hlítt. Vátryggjendur eru skyldugir til að leggja fram 

mánaðarlega gögn um gjaldþol, eignir, skuldir, tekjur og útgjöld til SUSEP, sem og ársfjórðungslega atriði er varða 

reksturinn, efnahagsreikninginn og rekstrarreikning. Vátryggjendur verða að birta reikningsskil sín, sem innihalda 

megindlegar og eigindlegar upplýsingar. SUSEP getur gert samkomulag, og skipst á upplýsingum, við erlend eftirlits-

yfirvöld. Það er undirritunaraðili á marghliða viljayfirlýsingunni um samvinnu og upplýsingaskipti alþjóðasamtaka 

vátryggingaeftirlita (IAIS MMoU). Upplýsingar má einungis nota í eftirlitstilgangi innan gildissviðs eftirlitshlutverks 

SUSEP. Enn fremur eru upplýsingar sem aflað er frá öðru yfirvaldi einungis notaðar í þeim tilgangi sem eftir þeim var 

óskað. Starfsfólk og fyrrverandi starfsfólk SUSEP er bundið trúnaðarkvöð samkvæmt lögum. 

8) Í Kanada er þess krafist í lögum um vátryggingafélög (e. Insurance Companies Act) að vátryggjendur viðhaldi 

fullnægjandi gjaldþoli. Í viðmiðunarreglunum sem skrifstofa umsjónarmanns fjármálastofnanna (e. Office of the 

Superintendent of Financial Institutions (OSFI)) birtir eru settir fram nákvæmir staðlar. Gildandi gjaldþolskröfur fyrir 

vátryggjendur eru hin viðvarandi lágmarksgjaldþols- og umframkrafa (e. Minimum Continuing Capital and Surplus 

Requirement (MCCSR Guideline)) fyrir lífvátryggjendur og lágmarksgjaldþolsprófunin (e. Minimum Capital Test (MCT 

Guideline)) fyrir skaðavátryggjendur. Bæði viðvarandi lágmarksgjaldþols- og umframkrafan (MCCSR) og lágmarks-

gjaldþolsprófunin (MCT) taka til áhættu sem tengist eignum og skuldum bæði innan og utan efnahagsreikningsins. Þess 

er krafist að skaðavátryggjendur hafi gjaldþol umfram 100% af lágmarksgjaldþolsprófuninni (MCT), á meðan 

lífvátryggjendur eru krafðir um að hafa gjaldþol sem fer yfir 120% af viðvarandi lágmarksgjaldþols- og umframkröfunni 

(MCCSR). Vátryggjendum er ekki heimilt að starfa undir þessum mörkum. Til viðbótar við þessar kröfur er 

eftirlitsviðmiðunarmark gjaldþols (e. Supervisory Target Capital Level) 150% af lágmarksgjaldþolsprófuninni (MCT) 

fyrir skaðavátryggjendur annars vegar og af viðvarandi lágmarksgjaldþols- og umframkröfunni (MCCSR) fyrir 

lífvátryggjendur hins vegar. Gjaldþolskröfur eru reiknaðar út samkvæmt staðalreglu. Notkun á eigin líkönum er 

eingöngu leyfð í mjög takmörkuðum tilvikum. Vátryggjendur eru einnig krafðir um að koma á innra viðmiðunarhlutfalli 

gjaldþols sem byggir á eigin áhættu- og gjaldþolsmati (ORSA), þ.m.t. álagsprófunum sem ekki eru fyrirskipaðar, sem 

taka tillit til sérstöðu vátryggjandans. Umsjónarmaður fjármálastofnanna (OSFI), kanadíski vátryggingareftirlitsaðilinn, 

er sjálfstæður sambandsaðili með eigin fjármögnun. Sérhver vátryggjandi, sem reglur hafa verið settar um, er krafinn 

um að leggja fram endurskoðaðan ársreikning og viðbótarupplýsingar til umsjónarmanns fjármálastofnanna, ásamt 

skýrslu endurskoðanda (e. Auditors' Report), skýrslu tilnefnds tryggingafræðings (e. Appointed Actuary's Report), virkri 

álagsprófunarskýrslu um nægjanleika gjaldþols (e. Dynamic Capital Adequacy Testing report) sem tekur saman 

niðurstöðurnar úr margs konar álagsprófunum, og ársfjórðungsskráningar um gjaldþolsstöðu. Vátryggjendur eru einnig 

krafðir um að útbúa og gera aðgengilegt, sé þess óskað, árlegt eigið áhættu- og gjaldþolsmat (ORSA) þar sem innri 

viðmiðunarmörk gjaldþols (e. Internal Capital Target) eru ákvörðuð. Umsjónarmaður fjármálastofnanna getur gert 

samkomulag og skipst á upplýsingum við erlend eftirlitsyfirvöld. Hann gerðist aðili að marghliða viljayfirlýsingunni um 

samvinnu og upplýsingaskipti alþjóðasamtaka vátryggingaeftirlita (IAIS MMoU) í júlí 2012. Umsjónarmaður 

fjármálastofnanna er bundin lögum um þagnarskyldu, þar sem krafist er að allar upplýsingar er varða rekstur eða 

málefni eftirlitsskyldra fjármálastofnana, eða er varða einstaklinga sem hafa með þær að gera, og sem starfsfólk 

umsjónarmanns fjármálastofnanna aflar, skuli meðhöndlaðar sem trúnaðarupplýsingar. 

9) Í Mexíkó öðlaðist lögin sem mæla fyrir um endurskoðaðan varfærnisramma fyrir vátryggingar, „Ley de Instituciones de 

Seguros y de Fianzas (LISF)“, gildi 4. apríl 2015. Samkvæmt LISF gildir gjaldþolskrafan (SCR) sem nær yfir trygginga-, 

fjárhags- og mótaðilaáhættur. Álagsprófun er gerð a.m.k. einu sinni á ári (virk gjaldþolsprófun). Í mexíkóska 

regluverkinu er heimiluð notkun á annaðhvort staðalreglunni eða eigin líkani fyrir útreikninginn á gjaldþolskröfunni. 

„Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF)“ er ábyrgt fyrir eftirlitinu með líf- og skaðavátryggjendum í Mexíkó. 

Stofnunin hefur, óháð öðrum, heimild til að veita vátryggingafélögum leyfi eða draga leyfi til baka, og framkvæmir hún 

álagspróf a.m.k. einu sinni á ári. Vátryggjendur verða að senda inn gögn um skipulagsheild sína, rekstur, bókhald, 

fjárfestingar og gjaldþol til CNSF a.m.k. ársfjórðungslega. Þeir verða einnig að birta markmið sín, stefnur og starfshætti 

við áhættueftirhald, -yfirfærslu eða -mildun, og þeir verða að birta megindlegar og eigindlegar upplýsingar um starfsemi 

sína, tæknilega og fjárhagslega stöðu og áhættu. CNSF getur átt í samvinnu við og skipst á upplýsingum við erlend 

eftirlitsyfirvöld ef gerður hefur verið upplýsingaskiptasamningur. Nokkrir slíkir samningar eru til staðar og árið 2010 

sótti CNSF um að gerast undirritunaraðili á marghliða viljayfirlýsingu um samvinnu og upplýsingaskipti alþjóðasamtaka 

vátryggingaeftirlita (IAIS MMoU). Þegar upplýsingaskiptasamningur er liggur fyrir milli CNSF og erlends 

eftirlitsyfirvalds, verður CNSF að biðja erlenda eftirlitsyfirvaldið um fyrirframsamþykki þess áður en það birtir 

upplýsingarnar sem það hefur látið í té. Enginn einstaklingur sem er eða hefur verið starfsmaður CNSF hefur heimild til 

að birta trúnaðarupplýsingar. Mælt er fyrir um kröfur um þagnarskyldu í landslögum og sérhvert brot á þagnarskyldu 

leiðir af sér viðurlög.  



9.5.2018 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 31/27 

 

10) Í Bandaríkjunum er reglusetning og eftirlit með vátryggingum og endurtryggingum í meginatriðum á vegum hvers ríkis. 

Vátryggjendur verða að hlíta viðkomandi lögum hvers ríkis þar sem þeir gera vátryggingasamninga, og er vátrygg-

ingaeftirlit í höndum óháðra eftirlitsaðila á vegum ríkisins undir stjórn framkvæmdastjóra vátrygginga (e. insurance 

commissioners). Kröfur ríkis um fullnægjandi gjaldþol eru byggðar á líkanlögum landssamtaka framkvæmdastjóra 

vátrygginga um áhættuþekjuhlutfall gjaldþols (e. National Association of Insurance Commissioners (NAIC) Risk-Based 

Capital (RBC) Model Law), sem hafa verið samþykkt í öllum ríkjunum. Staðalregla áhættuþekjuhlutfalls gjaldþols 

(RBC) nær yfir flestar gerðir meiri háttar áhættu fyrir hverja af mikilvægustu vátryggingategundunum (líf-, eigna- og 

slysa-, og heilsutryggingu), og heimilar notkun á eigin líkönum fyrir sértækar tryggingaafurðir og áhættueiningar. 

Áhættuþekjuhlutfall gjaldþols (RBC) er reiknað út með því að beita stuðlum á mismunandi eignir, iðgjöld, bótakröfur, 

útgjöld og varasjóðsliði. Það eru fjögur stig megindlegra gjaldþolskrafna með mismunandi eftirlitsinngripum í hverju 

tilviki: fyrirtækjaaðgerðarstig (e. Company Action Level), stjórnvaldsaðgerðastig (e. Regulatory Action Level), heimilað 

stjórnunarstig (e. Authorised Control Level), og skyldubundið stjórnunarstig (e. Mandatory Control Level). Bandaríska 

regluverkið er með eigið áhættu- og gjaldþolsmat (ORSA) fyrir vátryggjendur, sambærilegt því sem er að finna í 

Solvency II. Hvað varðar gagnaskil og gagnsæi eru staðlaðar skýrslugjafarkröfur sem aðallega ná yfir: rekstur og 

árangur, áhættusnið, matsaðferðir og forsendur sem notaðar eru, gjaldþolskröfur og stjórnun. Reikningsskil, þ.m.t. 

tryggingafræðilegt álit og yfirlýsing endurskoðanda, eru birt opinberlega. Framkvæmdastjóri vátrygginga á vegum ríkis 

getur deilt trúnaðarupplýsingum með erlendum eftirlitsaðilum, að því tilskildu að móttakandi samþykki að viðhalda 

upplýsingaleynd. Þeir geta einnig gert samkomulag um skipti og not á trúnaðarupplýsingum. Nokkrar viljayfirlýsingar 

um upplýsingaskipti hafa verið undirritaðar á milli eftirlitsaðila í Sambandinu og vátryggingadeilda ríkjanna. Nokkrar 

vátryggingadeildir ríkjanna eru undirritunaraðili á marghliða viljayfirlýsingunni um samvinnu og upplýsingaskipti 

alþjóðasamtaka vátryggingaeftirlita (IAIS MMoU), og fleiri hafa nýlega sótt um. Kröfur um trúnað, sem felldar eru inn í 

löggjöf ríkja á grundvelli líkanlaga landssamtaka framkvæmdastjóra vátrygginga (NAIC), kveða á um að upplýsingar 

sem eftirlitsaðilar á vegum ríkis afla séu trúnaðarmál og að þeir skuli viðhalda trúnaði á upplýsingum sem fengnar eru 

frá erlendum eftirlitsaðilum. Starfsfólk eftirlitsyfirvalda ríkis falla undir þagnarskyldu samkvæmt löggjöf á ríkjastigi. 

11) Í framhaldi af þessari úttekt ætti að líta svo á að gjaldþolsreglur þriðju landa sem þessi ákvörðun nær yfir uppfylli 

viðmiðunina fyrir bráðabirgðajafngildi sem mælt er fyrir um í 5. mgr. 227. gr. tilskipunar 2009/138/EB, að 

undanskildum reglum um bundin vátryggingafélög á Bermúdaeyjum, sem falla undir ólíkt reglukerfi. 

12) Upphafstímabil bráðabirgðajafngildisins sem ákvarðað er með þessari ákvörðun ætti að vera 10 ár. Framkvæmdastjórnin 

getur engu að síður gert sérstaka endurskoðun að því er varðar einstakt þriðja land eða yfirráðasvæði hvenær sem er 

fyrir utan hina almennu endurskoðun, ef þróun sem skiptir máli veldur því að nauðsynlegt er fyrir framkvæmdastjórnina 

að endurmeta jafngildið sem ákvarðað er með þessari ákvörðun. Framkvæmdastjórnin ætti þess vegna að halda áfram að 

vakta, með tæknilegri aðstoð frá Evrópsku vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnuninni (EIOPA), þróunina á 

reglunum sem er í gildi í þeim þriðju löndum sem falla undir þessa ákvörðun og uppfyllingu skilyrðanna sem samþykkt 

þessarar ákvörðunar byggir á. 

13) Tilskipun 2009/138/EB gildir frá og með 1. janúar 2016. Þessi ákvörðun ætti þess vegna einnig að veita bráðabirgða-

jafngildi frá og með þeirri dagsetningu. 

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr. 

Gjaldþolsreglur sem eru í gildi í Ástralíu, á Bermúdaeyjum (að undanskildum reglum um bundin vátryggingafélög), Brasilíu, 

Kanada, Mexíkó og Bandaríkjunum, og gilda um vátrygginga- og endurtryggingafélög með aðalskrifstofu í þessum löndum, 

skulu álitin jafngild til bráðabirgða því regluverki sem mælt er fyrir um í VI. kafla I. bálks tilskipunar 2009/138/EB. 

2. gr. 

Bráðabirgðajafngildi skal veitt fyrir 10 ára tímabil frá og með 1. janúar 2016. 
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3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Gjört í Brussel 5. júní 2015. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

 Jean-Claude JUNCKER 

 forseti. 

 __________  


