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FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2016/2283 

frá 22. ágúst 2016 

um leiðréttingu á þýskri útgáfu framseldrar reglugerðar (ESB) 2015/35 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og 

ráðsins 2009/138/EB um stofnun og rekstur fyrirtækja á sviði vátrygginga og endurtrygginga (Gjaldþolsáætlun II) (*) 

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 31. gr. (4. mgr.), 35. gr. (9. mgr.), 50. gr. (a-liður 1. mgr., 

b-liður 1. mgr., a-liður 2. mgr., b-liður 2. mgr.), 56. gr., 92. gr. (1. mgr., 1. mgr. a), 97. gr. (1 mgr.), 109. gr. a (5. mgr.), 111. gr. 

(a- til c-liður 1. mgr., f-liður 1. mgr., h-liður 1. mgr., k-liður 1. mgr., l-liður 1. mgr., o-liður 1. mgr.), 211. gr. (2. mgr.), 244. gr. 

(4. og 5. mgr.), 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í þýskri útgáfu framseldrar reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/35 (2) er villa í i. lið l-liðar 1. mgr. 71. gr. 

og í i. lið g-liðar 1. mgr. 73. gr. varðandi lagalegt eða samningsbundið fyrirkomulag er varðar eiginleika sem ákvarða 

flokkun kjarnagjaldþolsliða. 

2) Í þýskri útgáfu þeirrar reglugerðar er að finna rangar millivísanir í 3. mgr. 73. gr. Í 3. mgr. 73. gr. er mælt fyrir um í 

hvaða liðum 1. mgr. 73. gr. beri að lesa tilvísanir í gjaldþolskröfuna sem tilvísanir í kröfu um lágmarksfjármagn ef 

frávik frá kröfunni um lágmarksfjármagn á sér stað á undan fráviki frá gjaldþolskröfu. 

3) Í þýskri útgáfu þeirrar reglugerðar, nánar til tekið í 3. mgr. 104. gr., er ranglega tilgreint lágmarkstímabil fyrir duri. sem 

um getur í e-lið 1. mgr. 104. gr. í stað þess að tilgreina lágmarkstímabil fyrir duri. sem um getur í 2. mgr. 104. gr. 

4) Í þýskri útgáfu þeirrar reglugerðar, nánar til tekið í fyrstu undirgrein 2. mgr. 186. gr., er ranglega settur fram 

áhættuþáttur gi fyrir samþjöppun markaðsáhættu vegna áhættuskuldbindinga eins aðila gagnvart vátrygginga- eða 

endurtryggingafélagi sem lánshæfismat tilnefnds utanaðkomandi lánshæfismatsfyrirtækis er tiltækt fyrir, þar sem aftur á 

móti ætti að úthluta þessum áhættuþætti þegar ekkert lánshæfismat tilnefnds utanaðkomandi lánshæfismatsfyrirtækis er 

tiltækt. 

5) Í þýskri útgáfu þeirrar reglugerðar, nánar til tekið í inngangsorðum e-liðar 1. mgr. 219. gr., var gildissvið ákvæðanna 

ranglega takmarkað þar sem skammstöfunin „þ.m.t.“ var ekki þýdd. 

6) Í þýskri útgáfu þeirrar reglugerðar, nánar til tekið í f-lið 2. mgr. 297. gr., er orðinu „áhrif“ sleppt í setningunni „áhrif 

allra stika vátryggingafélags“. 

7) Í 303. gr. þýsku útgáfunnar eru hugtökin „dagurinn þegar [gerð] kemur til framkvæmda“ [„date of application“] 

ranglega þýdd með þýska hugtakinu sem samsvarar „gildistökudegi“. 

8) Þýsk útgáfa þeirrar reglugerðar inniheldur að auki minniháttar villur í forsendu 53, 63. gr. (4. mgr.), fyrirsögn 68. gr., 

70. gr. (i. liður e-liðar 1. mgr.), 83. gr. (2. mgr.), 84. gr. (b-liður 2. mgr.), 90. gr. (b-liður 2. mgr.), 103. gr. (d-liður 

2. mgr.), 107. gr. (b-liður 1. mgr.), 108. gr. (b- og c-liður), 112. gr. (1. mgr.), 124. gr. (b-liður 1. mgr., a-liður 5. mgr.), 

130. gr. (a-liður 3. mgr.), 131. gr. (b-liður), 134. gr. (2. og 3. mgr.), 136. gr. (3. mgr.), 149. gr. (B-liður ii. liðar b-liðar 

2. mgr.), 161. gr. (1. mgr.), 172. gr. (a-liður 1. mgr.), 176. gr. (1. mgr.), 177 gr. (i. liður h-liðar 2. mgr., k-, l-, q- og  

r-liður 2. mgr.), 184. gr. (v. liður b-liðar 2. mgr.), 190. gr. (2. mgr.), 195. gr. (c-liður), 211. gr. (c-liður 2. mgr., 4. mgr.), 

217. gr. (b-liður 5. mgr.), 258. gr. (a-, b- h- og l-liður 1. mgr., 2. og 3. mgr.), 259. gr. (1. mgr.), 260. gr. (i. liður a-liðar 

1. mgr., iii. liður d-liðar 1. mgr., 2. mgr.), 261. gr. (c-liður 1. mgr., 2. mgr.), 263. gr. (a- til c-liður), 264. gr. (3. mgr.), 

266. gr., 267. gr. (2. mgr., a- og b-liður 4. mgr.), 270. gr. (1. mgr.), 271. gr. (a- og b-liður 3. mgr.), 272. gr. (f- og g-liður 

  

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 346, 20.12.2016, bls. 111. 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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1. mgr., 4. mgr.), 273. gr. (1. mgr.), 274. gr. (inngangsorð 4. mgr., h- og k-liður 4. mgr.), 275. gr. (fyrirsögn 5. þáttar, 

inngangsorð 1. mgr., a- til g-liður 1. mgr., g-liður 2. mgr., 3. mgr.), 290. gr. (2. mgr.), 293. gr. (fyrirsögn, c- og f-liður 

1. mgr., 2. mgr., 4. mgr.), 294. gr. (inngangsorð c-liðar 1. mgr., i. og ii. liður c-liðar 1. mgr., inngangsorð 2. mgr.), 

296. gr. (a- og b-liður 1. mgr., a- og b-liður 3. mgr.), 297. gr. (a- til d-liður og g-liður 1. mgr., f-liður 4. mgr.), 302. gr. 

(1. mgr.), 304. gr. (c- og d-liður 1. mgr.), 306. gr. (fyrirsögn og fyrsta undirgrein), 307. gr. (fyrirsögn, inngangsorð 

2. mgr., a- til d-liður 2. mgr., b-liður 3. mgr., 4. mgr.), 308. gr. (b-liður 1. mgr., a-liður 2. mgr., c-liður 5. mgr.), 309. gr. 

(6. mgr., a-liður 7. mgr.), 312. gr. (b-liður 1. mgr.), 314. gr. (a-til c-liður 1. mgr., 2. mgr.), 317. gr. (1. mgr.), 318. gr., 

325. gr. (a-liður 2. mgr.), 373. gr., 375. gr. (2. mgr.) og 376. gr. (c-liður 2. mgr., e-liður 3. gr.). 

9) Því ætti að leiðrétta framselda reglugerð (ESB) 2015/35 til samræmis við það. Þetta hefur ekki áhrif á aðrar 

tungumálaútgáfur. 

10) Í ljósi nauðsynjar þess að öll vátrygginga- og endurtryggingafélög búi við jöfn samkeppnisskilyrði og í ljósi mikilvægis 

heildarvirkni innri markaðarins og réttarvissu verður að beita þessari framseldu reglugerð frá og með 18. janúar 2015, 

gildistökudegi framseldrar reglugerðar (ESB) 2015/35. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Á aðeins við um þýsku útgáfuna. 

2. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi daginn eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Hún kemur til framkvæmda frá og með 18. janúar 2015. 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 22. ágúst 2016. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 __________  


