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FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2019/1935 

frá 13. maí 2019 

um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/97 að því er varðar tæknilega 

eftirlitsstaðla fyrir aðlögun á grunnfjárhæðum í evrum fyrir starfsábyrgðartryggingu og fyrir 

fjárhagslega getu vátryggingamiðlara og endurtryggingamiðlara (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/97 frá 20. janúar 2016 um sölu vátrygginga (1), einkum 7. mgr. 

10. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Evrópsku vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnuninni ber að endurskoða með reglulegu millibili grunnfjárhæð 

starfsábyrgðartryggingar og fjárhagslega getu vátrygginga- og endurtryggingamiðlara til að taka tillit til breytinga á 

evrópskri vísitölu neysluverðs eins og Hagstofa Evrópusambandsins birtir hana. Á tímabilinu frá 1. janúar 2013 til og 

með 31. desember 2017 hefur evrópsk vísitala neysluverðs, sem Hagstofa Evrópusambandsins (Eurostat) hefur gert fyrir 

Sambandið, hækkað um 4,03%. Þar af leiðandi ætti að laga ofangreinda grunnfjárhæð að þeirri hlutfallslegu hækkun. 

2) Því ætti að breyta tilskipun (ESB) 2016/97 til samræmis við það. 

3) Til að aðildarríkjunum sé gert kleift að laga viðkomandi grunnfjárhæð að landsákvæðum sínum og gefa vátrygginga- og 

endurtryggingamiðlurum nægan tíma til að gera nauðsynlegar framkvæmdarráðstafanir ætti að fresta framkvæmd 

þessarar reglugerðar. 

4) Reglugerð þessi byggist á drögum að tæknilegum eftirlitsstöðlum sem Evrópska vátrygginga- og lífeyrissjóða-

eftirlitsstofnunin hefur lagt fyrir framkvæmdastjórnina. 

5) Evrópska vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunin hefur haft opið samráð við almenning um drögin að tæknilegu 

eftirlitsstöðlunum sem þessi reglugerð byggist á, greint mögulegan tengdan kostnað og ávinning og óskað eftir áliti 

hagsmunahóps í vátryggingum og endurtryggingum sem komið var á fót með 37. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 1094/2010 (2). 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Breytingar á tilskipun (ESB) 2016/97 

Ákvæðum 10. gr. tilskipunar (ESB) 2016/97 er breytt sem hér segir: 

1) Í stað 4. mgr. kemur eftirfarandi: 

„4. Vátrygginga- og endurtryggingamiðlarar skulu hafa starfsábyrgðartryggingu sem nær yfir allt yfirráðasvæði 

Sambandsins eða aðra sambærilega tryggingu vegna bótaábyrgðar sem leiðir af gáleysi í starfi, fyrir a.m.k. 1 300 380 

evrur vegna hvers tjónsatviks og samtals 1 924 560 evrur á ári vegna allra tjónsatvika, nema slík trygging eða 

sambærileg ábyrgðaryfirlýsing sé þegar veitt af vátryggingafélagi, endurtryggingafélagi eða öðru félagi sem 

vátrygginga- eða endurtryggingamiðlarinn starfar fyrir, eða sem vátrygginga- eða endurtryggingamiðlarinn hefur 

umboð til að starfa fyrir, eða ef slíkt félag hefur tekið fulla ábyrgð á gerðum miðlarans.“ 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 301, 22.11.2019, bls. 3. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 157/2020 

frá 23. október 2020 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 26, 2.2.2016, bls. 19. 

(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 

framkvæmdastjórnarinnar 2009/79/EB (Stjtíð. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 48). 
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2) Í stað b-liðar annarrar undirgreinar 6. mgr. kemur eftirfarandi: 

„b) krafa um að miðlarinn búi yfir fjárhagslegri getu sem samsvarar, að staðaldri, 4% af samanlögðum árlegum iðgjöldum 

sem hann tekur við, minnst 19 510 evrum.“ 

2. gr. 

Gildistaka og dagurinn þegar reglugerðin kemur til framkvæmda 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. Hún kemur til 

framkvæmda frá og með 12. júní 2020. 

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

Gjört í Brussel 13. maí 2019. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

  


