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2019/EØS/28/49

av 11. desember 2013
om endring av direktiv 2009/138/EF (Solvens II) med hensyn til datoene for dets innarbeiding og
anvendelse samt datoen for oppheving av visse direktiver (Solvens I)(*)

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE
UNION HAR —

regulering av og tilsyn med forsikrings- og gjenforsikringsforetak i Unionen. Dette systemet er avgjørende
for å sikre en trygg og solid forsikringssektor som kan
tilby bærekraftige forsikringsprodukter og støtte
realøkonomien ved å oppmuntre til langsiktige
investeringer og økt stabilitet.

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte, særlig artikkel 53 nr. 1 og artikkel 62,

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen,
2)

Ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/89/EU(3)
gjøres det visse endringer av artikkel 212–262 i direktiv
2009/138/EF, som får anvendelse fra 10. juni 2013.

3)

Ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/23/EU(4)
endres direktiv 2009/138/EF gjennom å utsette datoen
for innarbeiding fra 31. oktober 2012 til 30. juni 2013,
datoen for anvendelse fra 1. november 2012 til
1. januar 2014 og datoen for oppheving av de

etter den ordinære regelverksprosessen(1) og

ut fra følgende betraktninger:

1)

Ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF(2)
er det fastsatt et moderne, risikobasert system for

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 341 av 18.12.2013,
s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 128/2014 av
27. juni 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle
tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
nr. 71 av 27.11.2014, s. 26.
(1) Europaparlamentsuttalelse av 21. november 2013 (ennå ikke
offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 5. desember 2013.
(2) Europaparlamentsog
rådsdirektiv
2009/138/EF
av
25. november 2009 om adgang til å starte og utøve virksomhet

innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II) (EUT L 335 av
17.12.2009, s. 1).
(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/89/EU av 16. november
2011 om endring av direktiv 98/78/EF, 2002/87/EF, 2006/48/EF
og 2009/138/EF med hensyn til utvidet tilsyn med finansforetak i
et finansielt konglomerat (EUT L 326 av 8.12.2011, s. 113).
(4) Europaparlamentsog
rådsdirektiv
2012/23/EU
av
12. september 2012 om endring av direktiv 2009/138/EF (Solvens
II) med hensyn til datoene for dets innarbeiding og anvendelse
samt datoen for oppheving av visse direktiver (EUT L 249 av
14.9.2012, s. 1).
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eksisterende direktivene om forsikring og gjenforsikring(1) (heretter samlet kalt «Solvens I») fra
1. november 2012 til 1. januar 2014.
4)

5)

Kommisjonen vedtok 19. januar 2011 et forslag
(heretter kalt «Omnibus II-forslaget») om å endre blant
annet direktiv 2009/138/EF for å ta hensyn til den nye
tilsynsstrukturen for forsikring, dvs. opprettelsen av Den
europeiske
tilsynsmyndighet
(Den
europeiske
myndighet for forsikring og tjenestepensjoner)
(EIOPA). Omnibus II-forslaget omfatter også
bestemmelser om å utsette datoen for innarbeiding og
anvendelse av direktiv 2009/138/EF og for oppheving
av Solvens I, og det fungerer som et middel til å tilpasse
direktiv 2009/138/EF til ikrafttredelsen av traktaten om
Den europeiske unions virkemåte ved å omgjøre
bestemmelsene som gir Kommisjonen myndighet til å
vedta gjennomføringstiltak, til bestemmelser som gir
Kommisjonen myndighet til å vedta delegerte rettsakter
og gjennomføringsrettsakter.
På grunn av kompleksiteten i Omnibus II-forslaget er
det en risiko for at det ikke vil tre i kraft før datoene for
innarbeiding og anvendelse av direktiv 2009/138/EF.
Dersom nevnte datoer ikke endres, vil det medføre at
direktiv 2009/138/EF blir gjennomført før ikrafttredelsen av overgangsbestemmelsene og de relevante
tilpasningene, herunder en ytterligere avklaring av

(1) Rådsdirektiv 64/225/EØF av 25. februar 1964 om opphevelse av
restriksjoner på etableringsadgangen og adgangen til å yte tjenester
innen gjenforsikring og retrocesjon (EFT 56 av 4.4.1964,
s. 878/64), første rådsdirektiv 73/239/EØF av 24. juli 1973 om
samordning av lover og forskrifter om adgang til å starte og utøve
virksomhet innen direkte forsikring med unntak av livsforsikring
(EFT L 228 av 16.8.1973, s. 3), rådsdirektiv 73/240/EØF av
24. juli 1973 om opphevelse av restriksjoner på etableringsadgangen innen direkte forsikring med unntak av livsforsikring
(EFT L 228 av 16.8.1973, s. 20), rådsdirektiv 76/580/EØF av
29. juni 1976 om endring av direktiv 73/239/EØF (EFT L 189 av
13.7.1976, s. 13), rådsdirektiv 78/473/EØF av 30. mai 1978 om
samordning av lover og forskrifter om koassuransevirksomhet i
Fellesskapet (EFT L 151 av 7.6.1978, s. 25), rådsdirektiv
84/641/EØF av 10. desember 1984 om endring, særlig angående
turistassistanse, av første direktiv (73/239/EØF) (EFT L 339 av
27.12.1984, s. 21), rådsdirektiv 87/344/EØF av 22. juni 1987 om
samordning av lover og forskrifter om rettshjelpsforsikring (EFT
L 185 av 4.7.1987, s. 77), annet rådsdirektiv 88/357/EØF av
22. juni 1988 om samordning av lover og forskrifter om direkte
forsikring med unntak av livsforsikring og om fastsettelse av
bestemmelser for å lette den faktiske utøvelse av adgang til å yte
tjenester (EFT L 172 av 4.7.1988, s. 1), rådsdirektiv 92/49/EØF av
18. juni 1992 om samordning av lover og forskrifter om direkte
forsikring med unntak av livsforsikring (tredje direktiv om annen
forsikring enn livsforsikring) (EFT L 228 av 11.8.1992, s. 1),
europaparlaments- og rådsdirektiv 98/78/EF av 27. oktober 1998
om utvidet tilsyn med forsikringsforetak som er del av en
forsikringsgruppe (EFT L 330 av 5.12.1998, s. 1),
europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/17/EF av 19. mars 2001
om sanering og avvikling av forsikringsforetak (EFT L 110 av
20.4.2001, s. 28), europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/83/EF
av 5. november 2002 om livsforsikring (EFT L 345 av 19.12.2002,
s. 1), europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/68/EF av
16. november 2005 om gjenforsikring (EUT L 323 av 9.12.2005,
s. 1).

Nr. 28/475

myndigheten til å vedta delegerte rettsakter og gjennomføringsrettsakter, som er fastsatt i Omnibus II-forslaget.

6)

For å unngå å pålegge medlemsstatene unødig tyngende
lovgivningsmessige forpliktelser i henhold til direktiv
2009/138/EF, og senere i henhold til den nye
tilsynsstrukturen som er angitt i Omnibus II-forslaget,
bør datoen for innarbeiding og anvendelse av direktiv
2009/138/EF utsettes for å gi tilsynsmyndigheter og
forsikrings- og gjenforsikringsforetak tilstrekkelig tid til
å forberede seg på anvendelsen av den nye strukturen.

7)

Det framgår av hendelsenes kronologiske rekkefølge at
utsatt dato for innarbeiding og anvendelse av direktiv
2009/138/EF også bør gjelde for eventuelle endringer
som er innført ved direktiv 2011/89/EF.

8)

Av hensyn til rettssikkerheten bør datoen for oppheving
av Solvens I utsettes.

9)

Ettersom det gjenstår svært kort tid til de relevante
datoene fastsatt i direktiv 2009/138/EF, bør dette
direktiv tre i kraft umiddelbart.

10)

Det er derfor berettiget i dette tilfellet å anvende
unntaket for hastesaker fastsatt i artikkel 4 i protokoll
nr. 1 om de nasjonale parlamenters rolle i Den
europeiske union, når det gjelder oversending av
forslaget til dette direktiv til de nasjonale
parlamenter —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1
I direktiv 2009/138/EF gjøres følgende endringer:

1) I artikkel 309 nr. 1 gjøres følgende endringer:

a) I første ledd endres datoen «30. juni 2013» til
«31. mars 2015».
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b) I annet ledd endres datoen «1. januar 2014» til
«1. januar 2016».
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Artikkel 3
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

2) I artikkel 310 første ledd endres datoen «1. januar 2014» til
«1. januar 2016».
3) I artikkel 311 annet ledd endres datoen «1. januar 2014» til
«1. januar 2016».

Utferdiget i Strasbourg, 11. desember 2013.

Artikkel 2

For Europaparlamentet

For Rådet

Dette direktiv trer i kraft dagen etter at det er kunngjort i Den
europeiske unions tidende.

M. SCHULZ

V. LEŠKEVIČIUS

President

Formann

__________

