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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) 2015/499

Nr. 29/85

2018/EES/29/15

frá 24. mars 2015
um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar málsmeðferðarreglur sem nota skal við veitingu
samþykkis eftirlitsyfirvalda fyrir notkun stuðningsgjaldþolsliða í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins
og ráðsins 2009/138/EB (*)
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 3. mgr. 92. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Vátrygginga- og endurtryggingafélög ættu að undirbúa umsóknir um samþykki stuðningsgjaldþolsliða á varfærinn og
raunhæfan máta.

2)

Umsóknin um stuðningsgjaldþolslið er stefnumótandi ákvörðun að því er varðar áhættustýringu og fjármagnsáætlun.
Þátttaka stjórnar, framkvæmdastjórnar eða eftirlitsstjórnar í ákvarðanatökuferlinu um umsóknina skyldi íhuguð vandlega
á grundvelli endanlegrar ábyrgðar hennar á hlítingu eins og fram kemur í 40. gr. tilskipunar 2009/138/EB.

3)

Vátrygginga- eða endurtryggingafélag ætti að tiltaka allar viðeigandi staðreyndir fyrir mat eftirlitsyfirvalds, þ.m.t. mat
vátrygginga- eða endurtryggingafélags á því hvernig liðurinn myndi uppfylla viðmiðanir um stuðningsgjaldþolslið og,
við innköllun, um hvernig liðurinn myndi flokkast sem kjarnagjaldþolsliður til að eftirlitsyfirvaldið geti tekið ákvarðanir
tímanlega á grundvelli viðeigandi gagna.

4)

Upplýsingarnar sem vátrygginga- eða endurtryggingafélag gefur upp í umsókn sinni ættu að vera með þeim hætti að þær
tryggi samkvæman grunn fyrir ákvarðanatöku eftirlitsyfirvaldsins.

5)

Vegna víxltengsla milli mismunandi umsókna til samþykktar samkvæmt tilskipun 2009/138/EB, þegar sótt er um samþykki
fyrir stuðningsgjaldþolslið, ætti vátrygginga- eða endurtryggingafélag að upplýsa eftirlitsyfirvald um aðrar umsóknir varðandi
liði í 1. mgr. 308. gr. a tilskipunar 2009/138/EB sem nú eru í ferli eða reikna má með innan sex mánaða. Slík krafa er
nauðsynleg til að tryggja að mat eftirlitsyfirvalda sé byggt á gagnsæjum og óhlutdrægum upplýsingum.

6)

Geta eftirlitsyfirvalda og vátrygginga- og endurtryggingafélaga til að meta stöðu hóps mótaðila sem væru þeir einn
mótaðili er talin sérstaklega viðeigandi þegar gagnkvæmt félag eða félag hliðstæðrar gerðar hefur marga einsleita
meðlimi sem ekki eru fyrirtæki og getur kallað eftir viðbótarframlagi frá þeim.

7)

Samþykktarferli stuðningsgjaldþols gerir ráð fyrir stöðugum samskiptum á milli eftirlitsyfirvalda og vátrygginga- og
endurtryggingafélaga. Það tekur til samskipta áður en formleg umsókn er lögð fram til eftirlitsyfirvaldsins og, eftir að
umsókn hefur verið samþykkt, í tengslum við eftirlitsferlið. Slík stöðug samskipti eru nauðsynleg til að tryggja að mat
eftirlitsyfirvalda sé byggt á viðeigandi og uppfærðum upplýsingum.

8)

Þegar eftirlitsyfirvald fær tilkynningu frá vátrygginga- eða endurtryggingafélagi um að geta samþykkts stuðningsgjaldþolsliðs til að mæta tapi hafi minnkað ætti eftirlitsyfirvaldið að endurskoða samþykkta fjárhæð til lækkunar eða
draga til baka samþykki sitt á aðferðinni til að tryggja að hún sé í samræmi við minnkaða getu til að mæta tapi.

9)

Ákvæði 226. gr. tilskipunar 2009/138/EB heimila samstæðu vátrygginga- eða endurtryggingafélaga að sækja um
samþykki fyrir stuðningsgjaldþolslið að því er varðar eignarhaldsfélag á vátryggingasviði sem er í eigu
vátryggingafélags eða blandað eignarhaldsfélag í fjármálastarfsemi sem er í eigu vátryggingafélags. Sömu reglur ættu að
gilda í þeim tilvikum um eignarhaldsfélag á vátryggingasviði sem er í eigu vátryggingafélags eða blandað
eignarhaldsfélag í fjármálastarfsemi sem er í eigu vátryggingafélags og væri það vátrygginga- eða endurtryggingafélag.
Þetta ætti einnig að gilda þegar eignarhaldsfélag á vátryggingasviði eða blandað eignarhaldsfélag í fjármálastarfsemi
leiðir samstæðuna í samræmi við 235. gr. tilskipunar 2009/138/EB.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 79, 25.3.2015, bls. 12. 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.
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10)

Þessi reglugerð byggir á frumvarpi að tæknilegum framkvæmdarstöðlum sem Evrópska vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunin lagði fram fyrir framkvæmdastjórnina.

11)

Evrópska vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunin hefur haft opið samráð við almenning um frumvarpið að
tæknilegum framkvæmdarstöðlum sem þessi reglugerð byggir á, greint mögulegan tengdan kostnað og ávinning og
óskað eftir áliti hagsmunahóps í vátryggingum og endurtryggingum, sem komið var á fót í samræmi við 37. gr.
reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1094/2010 (1).

12)

Til að auka réttarvissu um eftirlitsreglurnar á innleiðingartímabilinu sem kveðið er á um í 308. gr. a tilskipunar
2009/138/EB og sem hefst 1. apríl 2015, er mikilvægt að tryggja að þessi reglugerð öðlist gildi eins fljótt og mögulegt
er, daginn eftir að hún birtist í Stjórnartíðindunum Evrópusambandsins.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
Almenn atriði varðandi umsóknina
1. Vátrygginga- eða endurtryggingafélag skal skila skriflegri umsókn um samþykki hvers stuðningsgjaldþolsliðar til
eftirlitsyfirvaldsins.
2. Umsóknin skal lögð fram á einu af opinberum tungumálum aðildarríkisins þar sem vátrygginga- eða endurtryggingafélagið er með höfuðstöðvar, eða á tungumáli sem samið hefur verið um við eftirlitsyfirvaldið.
3.

Umsóknin skal skiptast í fylgibréf og rökstuðning.
2. gr.
FYLGIBRÉF

Vátrygginga- eða endurtryggingafélagið skal leggja fram fylgibréf. Í fylgibréfinu skal allt eftirfarandi staðfest:
a) allir laga- eða samningsskilmálar sem gilda um stuðningsgjaldþolsliðinn eða allt tengt fyrirkomulag er ótvírætt og skýrt
skilgreint,
b) fjárhæðin, sem tileinkuð er stuðningsgjaldþolsliðnum í umsókninni, er í samræmi við 2. mgr. 90. gr. tilskipunar
2009/138/EB,
c) efnahagslegt inntak stuðningsgjaldþolsliðsins, þ.m.t. hvernig liðurinn veitir kjarnagjaldþol þegar hann er innkallaður, kemur
skýrt fram í umsókninni,
d) með tilliti til líklegrar þróunar sem og aðstæðna á umsóknardegi telur vátrygginga- eða endurtryggingafélagið að
stuðningsgjaldþolsliðurinn sé í samræmi við viðmiðanir fyrir flokkun gjaldþols,
e) engum staðreyndum hefur verið sleppt sem gætu haft áhrif á ákvörðun eftirlitsyfirvalda, ef þau vissu af þeim, varðandi
samþykki fyrir stuðningsgjaldþolslið, þá fjárhæð sem gildir um samþykkt liðar, eða það tímabil sem gildir um samþykkt
útreikningsaðferðar.
Fylgibréfið skal einnig sýna skrá yfir aðrar umsóknir sem vátrygginga- eða endurtryggingafélagið hefur lagt fram, eða reiknar
með að leggja fram á næstu sex mánuðum, til samþykktar atriðum sem talin eru upp í 1. mgr. 308. gr. a tilskipunar
2009/138/EB, ásamt tilsvarandi dagsetningum um umsóknir.
(1) 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
framkvæmdastjórnarinnar 2009/79/EB (Stjtíð. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 48).
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3. gr.
Rökstuðningur varðandi fjárhæð eða aðferð
Umsóknin, sem vátrygginga- eða endurtryggingafélagið leggur fram, skal vera um samþykki varðandi tilgreinda fjárhæð vegna
stuðningsgjaldþolsliðar eða um aðferð til að ákvarða fjárhæð stuðningsgjaldþolsliðar.
Ef vátrygginga- eða endurtryggingafélagið leitar samþykkis fyrir tilgreindri fjárhæð skal umsóknin fela í sér útskýringu á
útreikningi fjárhæðarinnar, byggt á varfærnum og raunhæfum forsendum í samræmi við 2. mgr. 90. gr. tilskipunar
2009/138/EB.
Ef vátrygginga- eða endurtryggingafélagið leitar samþykkis varðandi útreikningsaðferð skal það veita eftirfarandi upplýsingar:
a) útskýringu á aðferðinni og hvernig hún endurspeglar getu stuðningsgjaldþolsliðarins til að mæta tapi,
b) lýsingu á öllum forsendum sem aðferðin byggist á og hvernig þær forsendur eru varfærnar og raunhæfar,
c) vænta upphafsfjárhæð liðarins sem reiknuð hefur verið út í samræmi við aðferðina og rökstuðningur fyrir þeirri fjárhæð,
d) útskýringu á sannreyningarferlinu sem vátrygginga- og endurtryggingafélagið mun framkvæma til að tryggja að niðurstöður
aðferðarinnar haldi áfram að endurspegla getu liðarins til að mæta tapi á áframhaldandi grundvelli.
4. gr.
Rökstuðningur varðandi viðmiðanir um samþykki
Rökstuðningurinn skal fela í sér nægar upplýsingar til að eftirlitsyfirvaldið geti metið hvort umsóknin sé í samræmi við
viðmiðanirnar sem ákvarðaðar eru í 90 gr. tilskipunar 2009/138/EB og 62.–65. gr. framseldrar reglugerðar
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/35 (1). Hann skal að minnst kosti fela í sér þær upplýsingar sem lýst er í annarri til
sjöundu málsgrein þessarar greinar.
Vátrygginga- eða endurtryggingafélagið skal veita upplýsingar um eðli stuðningsgjaldþolsliðarins og getu kjarnagjaldþolsliðarins, sem stuðningsgjaldþolsliðnum er breytt í við innköllun, til að mæta tapi, þ.m.t. eftirfarandi:
a) laga- eða samningsskilmála, ásamt skilmálum alls tengds fyrirkomulags og sönnun þess að mótaðilinn hafi, eða muni,
undirgangast samninginn og allt tengt fyrirkomulag,
b) sönnun þess að samningurinn og allt tengt fyrirkomulag sé lagalega bindandi og framfylgjanlegt í öllum viðeigandi
lögsögum, á grundvelli lagalegs álits,
c) tímabilið þegar samningurinn er í gildi og tímabilið þegar vátrygginga- eða endurtryggingafélagið má innkalla lið, sé það
ekki hið sama,
d) staðfestingu þess að stuðningsgjaldþolsliðurinn, eftir að hann hefur verið innkallaður og greiddur, myndi sýna öll einkenni
kjarnagjaldþolsliðar sem flokkast undir þátt 1 í samræmi við 71. gr. framseldar reglugerðar (ESB) 2015/35, eða öll einkenni
kjarnagjaldþolsliðar sem flokkast undir þátt 2 í samræmi við 73. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2015/35,
e) staðfestingu þess að samningsskilmálar liðar feli ekki í sér nein ákvæði sem gætu verið letjandi fyrir vátrygginga- eða
endurtryggingafélag til að innkalla liðinn til að mæta tapi eða leggja nokkrar hömlur á getur liðarins til að vera
innkallanlegur þegar krafist er,
f) staðfestingu þess að stuðningsgjaldþolsliðurinn eða ávinningur hans myndu einungis vera til taks fyrir vátrygginga- eða
endurtryggingafélagið og að ekki væri hægt að yfirfæra eða heimfæra hann á annan aðila eða leggja nokkrar kvaðir á hann,
(1) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/35 frá 10. október 2014 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins
2009/138/EB um stofnun og rekstur fyrirtækja á sviði vátrygginga og endurtrygginga (Gjaldþolsáætlun II) (Stjtíð. ESB L 12, 17.1.2015.
bls. 1).
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g) þætti sem takmarka við hvaða skilyrði vátrygginga- eða endurtryggingafélagið gæti viljað innkalla liðinn, þ.m.t. en ekki
einskorðað við álagsskilyrði sem eiga sérstaklega við um vátrygginga- og endurtryggingafélagið eða markaðsálag í víðara
samhengi,
h) hvort vátrygginga- eða endurtryggingafélagið hefur, eða kann að hafa síðar meir, nokkra skyldu, væntingar eða samkomulag um
að greiða fjármuni eða veita mótaðilanum eða þriðja aðila nokkurt annað hagræði í tengslum við liðinn, annað en ef til
endurgreiðslu kjarnagjaldþolsliðar kemur, sem myndi samsvara einkennunum í h-lið 1. mgr. 7. gr. og d-lið 1. mgr. 73. gr.
framseldrar reglugerðar (ESB) 2015/35,
i) eintak af fjármagnsstýringaráætlun til meðallangs tíma, þ.m.t. hvaða sess liðurinn skipar í fyrirliggjandi fjármagnsuppbyggingu vátrygginga- eða endurtryggingafélagsins og hvernig liðurinn gæti gert vátrygginga- eða endurtryggingafélaginu kleift að mæta gildandi eða væntanlegum gjaldþolskröfum sínum.
Gildi 6. mgr. 63. gr. framseldar reglugerðar (ESB) 2015/35 ekki og heimilt er að meta stöðu hóps mótaðila sem einn mótaðili
væri skal vátrygginga- eða endurtryggingafélagið veita upplýsingar um stöðu sérhvers mótaðila, þ.m.t. eftirfarandi:
a) nöfn og lýsingu á hverjum mótaðila, þ.m.t. eðli allra tengsla á milli vátrygginga- eða endurtryggingafélagsins og
mótaðilans,
b) mat á áhættu á vanskilum mótaðila til að styðja mat eftirlitsyfirvaldsins sem tilgreint er í 2. mgr. 63. gr. framseldrar
reglugerðar (ESB) 2015/35,
c) mat á lausafjárstöðu mótaðila til að styðja mat eftirlitsyfirvaldsins sem tilgreint er í 3. mgr. 63. gr. framseldrar reglugerðar
(ESB) 2015/35,
d) mat á greiðsluvilja mótaðila til að styðja mat eftirlitsyfirvalda sem tilgreint er í 4. mgr. 63. gr. framseldrar reglugerðar
(ESB) 2015/35,
e) lýsingu á öllum aðstæðum þar sem vátrygginga- eða endurtryggingafélagið gæti viljað innkalla liðinn, þ.m.t. núverandi
væntingar um hvenær liðurinn kynni að verða innkallaður fyrir eða á þeim tímapunkti þegar ekki er farið að gjaldþolskröfu eða
kröfu um lágmarksfjármagn,
f) upplýsingar um alla aðra þætti sem skipta máli fyrir stöðu mótaðila til að styðja mat eftirlitsyfirvaldsins sem tilgreint er í
5. mgr. 63. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2015/35.
Þegar farið er með mótaðilana sem hóp mótaðila í samræmi við 6. mgr. 63. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2015/35, skal
veita upplýsingarnar í a- til f-lið þriðju málsgreinar að því er varðar hóp mótaðila.
Þegar mótaðili er aðili að sömu samstæðu eða undirsamstæðu og vátrygginga- eða endurtryggingafélagið samkvæmt
skilgreiningu 213. gr. tilskipunar 2009/138/EB og hefur undir stuðningsgjaldþolsliðum skuldbindingar við mismunandi einingar
innan samstæðunnar skulu upplýsingarnar í b- til f-lið þriðju málsgreinar fela í sér staðfestingu þess að mótaðilinn sé fær um að
fullnægja fleiri en einu innkalli á stuðningsgjaldþolslið samtímis, með hliðsjón af aðstæðum og einingum samstæðunnar.
Vátrygginga- eða endurtryggingafélagið skal veita upplýsingar varðandi endurheimtanleika liðarins, þ.m.t. eftirfarandi:
a) upplýsingar um fyrirkomulag sem gæti aukið endurheimtanleika liðarins, þ.m.t. tiltækileika veðsins,
b) upplýsingar um hvort landslög í einhverri viðeigandi lögsögu komi í veg fyrir að innkall fari fram eða að því sé fullnægt,
þ.m.t. ef skila-, stjórnsýslu- eða ógjaldfærnimeðferð er hrundið af stað að því er varðar vátrygginga- eða
endurtryggingafélagið,
c) upplýsingar um fyrirkomulag eða aðstæður sem gætu komið í veg fyrir að innkall fari fram eða að því sé fullnægt við
versnandi fjárhagslegar aðstæður, þ.m.t. þegar ekki er farið að gjaldþolskröfu eða kröfu um lágmarksfjármagn.
Vátrygginga- eða endurtryggingafélagið skal veita upplýsingar varðandi fyrri innköll, þ.m.t. eftirfarandi:
a) upplýsingar um reynslu sína af fyrri innköllum eða innheimtu annarra fjármuna sem hafa gjaldfallið á sömu eða líka
mótaðila við sömu eða líkar aðstæður,
b) öll viðeigandi fáanleg markaðsgögn að því er varðar fyrri innköll eða innheimtu annarra fjármuna sem hafa gjaldfallið á
sömu eða líka mótaðila við sömu eða líkar aðstæður,
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c) mat á mikilvægi og áreiðanleika upplýsinganna sem lýst er í a- og b-lið að því er varðar vænta niðurstöðu innkalla
vátrygginga- eða endurtryggingafélagsins í framtíðinni.
Vátrygginga- eða endurtryggingafélagið skal gefa lýsingu á aðferðum sínum við að greina framtíðarbreytingar, eins og tilgreint
er í d-lið 1. mgr. 62. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2015/35, sem kann að hafa þau áhrif að minnka getu
stuðningsgjaldþolsliðarins til að mæta tapi. Lýsingin skal fela í sér eftirfarandi:
a) hvernig það hyggst greina breytingar á:
i.

byggingu eða samningsskilmálum fyrirkomulagsins, þ.m.t. niðurfellingu eða gildislok stuðningsgjaldþolsliðarins eða
notkun eða innköllun, að hluta eða öllu leyti, á stuðningsgjaldþolslið,

ii. stöðu viðkomandi mótaðila, þ.m.t. vanskil mótaðila,
iii. endurheimtanleika stuðningsgjaldþolsliðarins, þ.m.t. innkallanir á aðra stuðningsgjaldþolsliði sem sami mótaðili veitir,
b) hvernig það hyggst upplýsa eftirlitsyfirvaldið um breytingar sem eru greindar, þ.m.t. hvaða fyrirkomulagi það hefur komið
upp til að greina hvenær leggja ætti breytingar fyrir stjórn, framkvæmdastjórn eða eftirlitsstjórn vátrygging- eða
endurtryggingafélagsins.
Vátrygginga- eða endurtryggingafélagið skal veita skjalfestar sannanir um eigið ferli við ákvarðanatöku í tengslum við
umsóknina.
5. gr.
Mat á umsókninni
Eftirlitsyfirvaldið skal staðfesta viðtöku á umsókn vátrygginga- eða endurtryggingafélagsins.
Eftirlitsyfirvaldið skal telja umsókn fullgerða ef hún nær yfir alla þætti sem settir eru fram í 2., 3. og 4. mgr.
Eftirlitsyfirvaldið skal staðfesta tímanlega hvort umsóknin sé talin fullgerð eða ekki og innan minnst 30 daga frá viðtöku
umsóknarinnar.
Eftirlitsyfirvaldið skal tryggja að tímabilið sem það hefur til að taka ákvörðun um umsókn sé sanngjarnt og ekki lengra en 3 mánuðir
frá viðtöku fullgerðrar umsóknar nema til komi sérstakar aðstæður sem tilkynnt er um skriflega til vátrygginga- eða
endurtryggingafélagsins í tíma.
Við sérstakar aðstæður skal eftirlitsyfirvaldið ekki vera lengur en 6 mánuði frá viðtöku fullgerðrar umsóknar að taka ákvörðun
um umsókn.
Hafi eftirlitsyfirvald talið umsókn vera fullnægjandi skal það ekki koma í veg fyrir að það eftirlitsyfirvald fari fram á
viðbótarupplýsingar sem nauðsynlegar eru til að það geti framkvæmt matið. Í beiðninni skulu tilgreindar viðbótarupplýsingarnar
sem farið er fram á ásamt ástæðum fyrir beiðninni. Dagarnir frá því að eftirlitsyfirvaldið fer fram á slíkar upplýsingar eða
breytingar og þar til eftirlitsyfirvaldið móttekur slíkar upplýsingar skulu ekki taldir með í tímabilunum sem getur í fjórðu og fimmtu
undirgrein.
Vátrygginga- eða endurtryggingafélagið skal upplýsa eftirlitsyfirvaldið um allar breytingar á upplýsingum í umsókn sinni.
Ef vátrygginga- eða endurtryggingafélag upplýsir eftirlitsyfirvald um breytingu á umsókn sinni skal farið með það sem nýja
umsókn nema:
a) breytingin stafi af beiðni frá eftirlitsyfirvaldinu um viðbótarupplýsingar eða
b) eftirlitsyfirvaldið hafi fullvissað sig um að breytingin hafi ekki veruleg áhrif á mat sitt á umsókninni.
Vátrygginga- eða endurtryggingafélag má draga umsókn til baka með skriflegri tilkynningu hvenær sem er áður en
eftirlitsyfirvaldið tekur ákvörðun sína. Leggi vátrygginga- eða endurtryggingafélagið umsóknina fram aftur eða leggi fram
uppfærða umsókn skal eftirlitsyfirvaldið fara með hana sem nýja umsókn.
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6. gr.
Ákvörðun um umsókn
Þegar eftirlitsyfirvaldið hefur tekið ákvörðun um umsókn skal það án tafar tilkynna vátrygginga- eða endurtryggingafélaginu
ákvörðun sína skriflega.
Ef eftirlitsyfirvaldið samþykkir lægri fjárhæð en vátrygginga- eða endurtryggingafélagið sækir um eða hafnar umsókn um
samþykki skal það gefa upp þær ástæður sem liggja að baki ákvörðuninni.
Hafi samþykki eftirlitsyfirvalda verið veitt með því skilyrði að samningur sé gerður skal vátrygginga- eða endurtryggingafélagið, án tafar, undirgangast samninginn með þeim skilmálum sem samþykkið byggðist á og veita eftirlitsyfirvaldinu eintak af
undirrituðum samningi.
Vátrygginga- eða endurtryggingafélagið skal ekki telja stuðningsgjaldþolsliðinn eða aðferðina leyfilega fyrr en samningurinn
hefur verið gerður.
7. gr.
Endurskoðun samþykktrar fjárhæðar eða afturköllun samþykkis fyrir aðferð
1. Þegar stuðningsgjaldþolsliður uppfyllir ekki lengur skilyrðin sem samþykki fyrir fjárhæð eða útreikningsaðferð miðaðist við skal
eftirlitsyfirvaldið taka ákvörðun um aðra hvora eftirfarandi aðgerða:
a) að lækka fjárhæð stuðningsgjaldþolsliðarins í lægri fjárhæð eða núll,
b) að draga til baka samþykki sitt fyrir útreikningsaðferð.
2. Eftirlitsyfirvaldið skal tilkynna vátrygginga- eða endurtryggingafélaginu tafarlaust um ástæður sínar, þegar það tekur
ákvörðun í samræmi við 1. mgr.
8. gr.
Gildistaka
Reglugerð þessi öðlast gildi daginn eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 24. mars 2015.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Jean-Claude JUNCKER

forseti.
__________

