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Kapitel 5

Forsikringsselskaber i vanskeligheder eller med uregelmæssige forhold

Artikel 37

Forsikringsselskaber i vanskeligheder

1. Hvis et forsikringsselskab ikke efterkommer bestemmelserne i artikel 20, kan den kompetente

myndighed i selskabets hjemland forbyde den frie rådighed over aktiverne efter at have underrettet

de kompetente myndigheder i de medlemsstater, hvor forpligtelsen består.

2. Med henblik på genoprettelse af den finansielle situation i et forsikringsselskab, hvis sol-

vensmargen ikke længere udgør det minimum, der er foreskrevet i artikel 28, kræver den kompe-

tente myndighed i hjemlandet en genoprettelsesplan, der skal forelægges den til godkendelse.

Den kompetente myndighed kan undtagelsesvis, hvis den er af den opfattelse, at forsikringsselska-

bets finansielle situation vil forværres yderligere, desuden begrænse eller forbyde den frie rådighed

over forsikringsselskabets aktiver. Den underretter da myndighederne i de andre medlemsstater, på

hvis område forsikringsselskabet udøver sin virksomhed, om alle trufne foranstaltninger, og disse

myndigheder træffer på den første myndigheds anmodning de samme foranstaltninger som denne.

3. Hvis solvensmargenen ikke længere udgør den i artikel 29 definerede garantifond, kræver den

kompetente myndighed i hjemlandet af forsikringsselskabet en kortfristet finansieringsplan, der skal

forelægges den til godkendelse.
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Den kan endvidere begrænse eller forbyde den frie rådighed over forsikringsselskabets aktiver. Den

underretter myndighederne i de medlemsstater, på hvis område forsikringsselskabet udøver virk-

somhed, herom, og disse træffer på dens anmodning de samme foranstaltninger.

4. I de i stk. 1, 2 og 3 omhandlede tilfælde kan de kompetente myndigheder desuden træffe alle

egnede foranstaltninger til beskyttelse af de sikredes interesser.

5. Hver medlemsstat vedtager de bestemmelser, der er nødvendige for, at den i de tilfælde, der er

nævnt i stk. 1, 2 og 3, på anmodning af forsikringsselskabets hjemland og i overensstemmelse med

sin nationale lovgivning kan forbyde den frie rådighed over de aktiver, der befinder sig på dens om-

råde; hjemlandet skal angive, hvilke aktiver der skal være omfattet af disse foranstaltninger.

Artikel 38

Finansiel genopretningsplan

1. Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder har beføjelse til at stille krav om en

finansiel genopretningsplan for de forsikringsselskaber, hvor de kompetente myndigheder finder, at

forsikringstagernes rettigheder er i fare. Den finansielle genopretningsplan skal for de følgende tre

regnskabsår mindst indeholde oplysninger eller dokumentation vedrørende:

a) anslåede administrationsomkostninger, navnlig de løbende almindelige omkostninger og pro-

visioner

b) en oversigt, der giver detaljerede oplysninger om de forventede indtægter og udgifter i forbin-

delse med direkte forsikringsvirksomhed, overtagelse af genforsikring og afgivelse i genfor-

sikring
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c) en prognosticeret balance

d) skøn over de finansielle midler, der er bestemt til dækning af forpligtelser og den obligatori-

ske solvensmargen

e) den generelle genforsikringspolitik.

2. Når forsikringstagernes rettigheder er i fare, fordi forsikringsselskabets finansielle situation

forværres, sikrer medlemsstaterne, at de kompetente myndigheder har beføjelse til at pålægge et

forsikringsselskab at have en højere obligatorisk solvensmargen for at sikre, at selskabet er i stand

til at opfylde solvenskravene i den nærmeste fremtid. Niveauet for denne højere obligatoriske sol-

vensmargen baseres på en finansiel genopretningsplan som omhandlet i stk. 1.

3. Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder har beføjelse til at nedjustere alle de

elementer, der kan indgå i den faktiske solvensmargen, særlig når der har været en betydelig æn-

dring i disse elementers markedsværdi siden udgangen af det foregående regnskabsår.
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4. Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder har beføjelse til at mindske reduktio-

nen på basis af genforsikring af solvensmargenen som bestemt i artikel 28, når:

a) karakteren eller kvaliteten af en genforsikringskontrakt er ændret betydeligt siden det foregå-

ende regnskabsår

b) der ikke er nogen risikooverførsel eller kun en ubetydelig risikooverførsel inden for rammerne

af genforsikringskontrakten.

5. Hvis de kompetente myndigheder har krævet en finansiel genopretningsplan for forsikrings-

selskabet i henhold til stk. 1, undlader de at udstede godkendelsescertifikat i henhold til artikel 14,

stk. 1, artikel 40, stk. 3, andet afsnit, og artikel 42, stk. 1, litra a), så længe de er af den opfattelse, at

forsikringstagernes rettigheder er i fare, jf. stk. 1.

Artikel 39

Tilbagekaldelse af tilladelse

1. En tilladelse, der er meddelt forsikringsselskabet af den kompetente myndighed i hjemlandet,

kan tilbagekaldes af denne myndighed, hvis selskabet:

a) ikke gør brug af tilladelsen inden for en frist på tolv måneder, udtrykkeligt giver afkald herpå

eller ikke har udøvet sin virksomhed i en periode på over seks måneder, medmindre der i den

pågældende medlemsstat findes bestemmelser om, at tilladelsen i sådanne tilfælde uden vide-

re bortfalder
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b) ikke længere opfylder adgangsbetingelserne

c) ikke inden for de indrømmede frister har kunnet gennemføre de foranstaltninger, der er fastsat

i en krævet genoprettelsesplan eller finansieringsplan som omhandlet i artikel 37

d) groft tilsidesætter de forpligtelser, der påhviler det i medfør af de bestemmelser, som gælder

for det.

I tilfælde af tilbagekaldelse eller bortfald af tilladelsen underretter den kompetente myndighed i

hjemlandet de kompetente myndigheder i de øvrige medlemsstater herom, og disse skal træffe alle

nødvendige foranstaltninger for at forhindre det pågældende forsikringsselskab i at påbegynde ny

virksomhed på deres område i henhold til reglerne om fri etableringsret eller reglerne om fri ud-

veksling af tjenesteydelser. Herudover træffer førstnævnte myndighed sammen med sidstnævnte

myndigheder alle egnede foranstaltninger til beskyttelse af de sikredes interesser og begrænser

navnlig den frie rådighed over forsikringsselskabets aktiver i medfør af artikel 37, stk. 1, stk. 2, an-

det afsnit, og stk. 3, andet afsnit.

2. Enhver beslutning om tilbagekaldelse af en tilladelse skal udførligt begrundes og meddeles

det pågældende forsikringsselskab.
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AFSNIT IV

BESTEMMELSER VEDRØRENDE FRI ETABLERINGSRET  OG FRI UDVEKSLING AF

TJENESTEYDELSER

Artikel 40

Betingelser for etablering af filial

1. Et forsikringsselskab, der ønsker at etablere en filial på en anden medlemsstats område, med-

deler den kompetente myndighed i hjemlandet dette.

2. Medlemsstaterne kræver, at det forsikringsselskab, som ønsker at etablere en filial i en anden

medlemsstat, indgiver følgende oplysninger sammen med den i stk. 1 nævnte meddelelse:

a) i hvilken medlemsstat det har til hensigt at etablere en filial

b) en driftsplan, hvori bl.a. angives arten af den påtænkte virksomhed og filialens organisatoriske

struktur

c) en adresse i filialmedlemsstaten, hvorfra der kan indhentes, eller hvortil der kan sendes do-

kumenter, idet den pågældende adresse er den samme adresse som den, hvortil alle meddelel-

ser til den generalbefuldmægtigede sendes
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d) navn på filialens generalbefuldmægtigede, som skal have tilstrækkelige beføjelser til at for-

pligte forsikringsselskabet over for tredjemand samt til at repræsentere det over for filialmed-

lemsstatens myndigheder og domstole. Med hensyn til Lloyd's må dette, i tilfælde af eventu-

elle tvister i filialmedlemsstaten, der hidrører fra indgåede forpligtelser, ikke medføre større

vanskeligheder for de sikrede, end hvis tvisterne vedrørte selskaber af sædvanlig type. Med

henblik herpå skal den generalbefuldmægtigedes kompetence især omfatte beføjelse til i den-

ne egenskab at give møde i retten som sagsøgt med beføjelse til at forpligte de pågældende

forsikringsgivere i Lloyd's.

3. Medmindre den kompetente myndighed i hjemlandet henset til den påtænkte etablering har

grund til at nære mistillid til den administrative strukturs egnethed, forsikringsselskabets finansielle

situation eller de ansvarlige lederes og den generalbefuldmægtigedes hæderlighed og kvalifikationer

eller erhvervserfaring, videresender den senest tre måneder efter modtagelsen af alle de i stk. 2

nævnte oplysninger disse til den kompetente myndighed i filialmedlemsstaten og underretter det

berørte forsikringsselskab herom.

Hjemlandets kompetente myndighed attesterer ligeledes, at forsikringsselskabet råder over mini-

mumssolvensmargenen, beregnet i overensstemmelse med artikel 28 og 29.

Nægter den kompetente myndighed i hjemlandet at videresende de i stk. 2 nævnte oplysninger til

den kompetente myndighed i filialmedlemsstaten, skal dette afslag begrundes over for det berørte

forsikringsselskab inden tre måneder efter modtagelsen af samtlige omhandlede oplysninger. Et så-

dant afslag eller manglende svar kan gøres til genstand for domstolsprøvelse i hjemlandet.
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4. Inden forsikringsselskabets filial påbegynder sin virksomhed, har den kompetente myndighed

i filialmedlemsstaten en frist på to måneder fra modtagelsen af de i stk. 3 nævnte oplysninger til i

givet fald at meddele hjemlandets kompetente myndighed de vilkår, som begrundet i almene hensyn

skal gælde for udøvelse af denne virksomhed i filialmedlemsstaten.

5. Så snart der foreligger en meddelelse fra den kompetente myndighed i filialmedlemsstaten

eller, hvis denne ikke sender nogen meddelelse, så snart den i stk. 4 nævnte frist er udløbet, kan fili-

alen etableres, og den kan påbegynde sin virksomhed.

6. I tilfælde af ændring af et forhold, der er givet meddelelse om efter stk. 2, litra b), c) eller d),

skal forsikringsselskabet skriftligt meddele de kompetente myndigheder i hjemlandet og i filial-

medlemsstaten den pågældende ændring, mindst en måned før ændringen foretages, således at den

kompetente myndighed i hjemlandet og i filialmedlemsstaten kan handle i henhold til henholdsvis

stk. 3 og stk. 4.

Artikel 41

Fri udveksling af tjenesteydelser: Forudgående meddelelse til hjemlandet

Ethvert forsikringsselskab, der for første gang i en eller flere medlemsstater agter at udøve sin virk-

somhed i henhold til reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser, skal forinden give de kompetente

myndigheder i hjemlandet meddelelse herom med angivelse af arten af de forpligtelser, det har til

hensigt at dække.
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Artikel 42

Fri udveksling af tjenesteydelser: Meddelelse fra hjemlandet

1. De kompetente myndigheder i hjemlandet meddeler inden for en frist på en måned efter den i

artikel 41 nævnte meddelelse den eller de medlemsstater, på hvis område forsikringsselskabet agter

at udøve sin virksomhed i henhold til reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser, følgende:

a) et certifikat, hvori det godtgøres, at forsikringsselskabet råder over minimumssolvensmarge-

nen beregnet i overensstemmelse med artikel 28 og 29.

b) de klasser, inden for hvilke forsikringsselskabet har ret til at virke

c) arten af de forpligtelser, som forsikringsselskabet har til hensigt at dække i den medlemsstat,

hvor der præsteres tjenesteydelser.

Samtidig underetter de det berørte forsikringsselskab herom.

2. Hvis de kompetente myndigheder i hjemlandet ikke fremsender de i stk. 1 nævnte oplysninger

inden for den fastsatte frist, skal de inden for samme frist underrette forsikringsselskabet om årsa-

gerne hertil. Afslaget kan gøres til genstand for domstolsprøvelse i hjemlandet.

3. Forsikringsselskabet kan begynde sin virksomhed på den attesterede dato, hvor det er blevet

underrettet om den i stk. 1, første afsnit, omhandlede meddelelse.
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Artikel 43

Fri udveksling af tjenesteydelser: Ændring i forpligtelsen

Enhver ændring, som forsikringsselskabet agter at foretage i de i artikel 41 omhandlede oplysnin-

ger, underkastes fremgangsmåden i artikel 41 og 42.

Artikel 44

Sprog

De kompetente myndigheder i filialmedlemsstaten eller i den medlemsstat, hvor tjenesteydelserne

præsteres, kan kræve, at de oplysninger, som de i henhold til dette direktiv har lov til at anmode om

vedrørende de forsikringsselskabers virksomhed, som opererer på deres område, gives på den på-

gældende medlemsstats officielle sprog.

Artikel 45

Bestemmelser om aftalemæssige betingelser og beregning af tariffer

Filialmedlemsstaten eller den medlemsstat, hvor tjenesteydelserne præsteres, må ikke fastsætte be-

stemmelser om, at der kræves forudgående godkendelse eller løbende anmeldelse af de almindelige

og specielle betingelser i forsikringspolicer, af tariffer, af det tekniske grundlag for beregningen af

bl.a. tariffer og forsikringsmæssige hensættelser og af formularer og andre trykte dokumenter, som

forsikringsselskabet agter at anvende over for forsikringstagerne. Med henblik på at kontrollere, at

deres nationale bestemmelser om forsikringsaftaler overholdes, kan de alene kræve, at ethvert for-

sikringsselskab, der ønsker at udøve forsikringsvirksomhed på deres område i henhold til reglerne

om fri etableringsret eller reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser, på opfordring skal kunne

forelægge de betingelser og andre trykte dokumenter, som det agter at anvende, uden at dette dog

må gøres til en forhåndsbetingelse for, at forsikringsselskabet kan udøve sin virksomhed.
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Artikel 46

Forsikringsselskaber der overtræder retsregler

1. Ethvert forsikringsselskab, der udøver virksomhed i henhold til reglerne om fri etableringsret

eller reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser, skal forelægge de kompetente myndigheder i fi-

lialmedlemsstaten og/eller i den medlemsstat, hvor tjenesteydelser præsteres, alle de dokumenter,

der forlanges af det med henblik på gennemførelsen af denne artikel, for så vidt som forsikringssel-

skaber, der har hjemsted i disse medlemsstater, også er forpligtet dertil.

2. Hvis de kompetente myndigheder i en medlemsstat konstaterer, at et forsikringsselskab, der

på denne medlemsstats område har en filial eller driver virksomhed i henhold til reglerne om fri ud-

veksling af tjenesteydelser, overtræder de retsregler i nævnte medlemsstat, der gælder for det, an-

moder de det pågældende forsikringsselskab om at bringe disse ulovlige forhold til ophør.

3. Foretager vedkommende forsikringsselskab sig ikke det nødvendige, giver de kompetente

myndigheder i den pågældende medlemsstat de kompetente myndigheder i hjemlandet meddelelse

herom. Disse træffer snarest muligt alle nødvendige foranstaltninger med henblik på, at det pågæl-

dende forsikringsselskab bringer de ulovlige forhold til ophør. De kompetente myndigheder i den

pågældende medlemsstat underrettes om arten af disse foranstaltninger.
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4. Hvis forsikringsselskabet trods de foranstaltninger, der er truffet af hjemlandet, eller fordi dis-

se foranstaltninger viser sig at være utilstrækkelige, eller den pågældende medlemsstat ikke træffer

nogen foranstaltninger, fortsat overtræder de retsregler, der gælder i den pågældende medlemsstat,

kan denne, efter at have givet de kompetente myndigheder i hjemlandet meddelelse herom, træffe

egnede foranstaltninger for at forhindre eller standse yderligere overtrædelser og, såfremt det er

strengt nødvendigt, forbyde selskabet at indgå flere forsikringsaftaler på dens område. Medlems-

staterne drager omsorg for, at det på deres område er muligt at give forsikringsselskaberne de nød-

vendige meddelelser.

5. Stk. 2, 3 og 4 berører ikke medlemsstaternes ret til i nødstilfælde at træffe egnede forholds-

regler for at forhindre lovovertrædelser på deres område. Dette indebærer også mulighed for at for-

hindre et forsikringsselskab i at fortsætte med at indgå nye forsikringsaftaler på deres område.

6. Stk. 2, 3 og 4 berører ikke medlemsstaternes ret til at pålægge sanktioner ved overtrædelser på

deres område.

7. Hvis det forsikringsselskab, der har gjort sig skyldig i overtrædelsen, har et etableret forret-

ningssted eller besidder ejendom i den pågældende medlemsstat, kan dennes kompetente myndig-

heder i overensstemmelse med den nationale lovgivning iværksætte de for sådanne overtrædelser

fastsatte administrative sanktioner over for dette etablerede forretningssted eller denne ejendom.
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8. Enhver foranstaltning, der træffes i henhold til stk. 3 til 7, og som omfatter sanktioner eller

begrænsninger i udøvelsen af forsikringsvirksomhed, skal behørigt begrundes og meddeles det på-

gældende forsikringsselskab.

9. Kommissionen forelægger hvert andet år Forsikringskomitéen en rapport, der viser antallet og

arten af tilfælde, hvor der i den enkelte medlemsstat er givet afslag som omhandlet i artikel 40 eller

i artikel 42, eller truffet foranstaltninger i henhold til stk. 4 i nærværende artikel. Medlemsstaterne

samarbejder med Kommissionen ved at give den de oplysninger, der er nødvendige for udarbejdel-

sen af rapporten.

Artikel 47

Reklame

Dette direktiv er ikke til hinder for, at forsikringsselskaber med hjemsted i en medlemsstat ved an-

vendelse af ethvert foreliggende kommunikationsmiddel kan reklamere for deres ydelser i filial-

medlemsstaten eller i den medlemsstat, hvor tjenesteydelserne præsteres, så længe de ikke tilside-

sætter eventuelle regler om sådanne reklamers form og indhold, der er begrundet i almene hensyn.
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Artikel 48

Likvidation

Såfremt et forsikringsselskab træder i likvidation, opfyldes forpligtelserne i forbindelse med forsik-

ringsaftaler, der er indgået gennem en filial eller i henhold til reglerne om fri udveksling af tjeneste-

ydelser, på samme måde som forpligtelserne i forbindelse med dette selskabs andre forsikringsafta-

ler, uanset de sikredes eller begunstigedes nationalitet.

Artikel 49

Statistiske oplysninger om virksomhed, der udøves henover grænserne

Forsikringsselskaber skal særskilt for forsikringsvirksomhed, der udøves i henhold til reglerne om

fri etableringsret, og for forsikringsvirksomhed, der udøves i henhold til reglerne om fri udveksling

af tjenesteydelser, meddele den kompetente myndighed i hjemlandet beløbet for præmier, uden fra-

drag af genforsikringsandelen, for hver medlemsstat og for hver af forsikringsklasserne I til IX, som

defineret i bilag I.

Hjemlandets kompetente myndigheder videregiver inden for en rimelig frist og i samlet form de på-

gældende oplysninger til de kompetente myndigheder i de berørte medlemsstater, der anmoder der-

om.
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Artikel 50

Skatter på præmier

1. Uden at det foregriber en senere harmonisering, er alle forsikringsaftaler udelukkende pålagt

de indirekte skatter og parafiskale afgifter, hvormed forsikringspræmierne er belastet i den med-

lemsstat, hvor forpligtelsen består, samt for Spaniens vedkommende de ekstragebyrer, der ved lov

er fastsat til fordel for det spanske "Consorcio de Compensación de Seguros" til udførelse af dets

opgaver i forbindelse med godtgørelse af tab på grund af usædvanlige begivenheder i denne med-

lemsstat.

2. Den lovgivning, der finder anvendelse på aftalen efter artikel 32, har ingen indflydelse på den

gældende skattemæssige ordning.

3. Med forbehold af senere harmonisering anvender hver medlemsstat på de forsikringsselska-

ber, som indgår forpligtelse på dens område, de nationale bestemmelser vedrørende de foranstalt-

ninger, der skal sikre opkrævning af de indirekte skatter og parafiskale afgifter i henhold til stk. 1.
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AFSNIT V

REGLER FOR AGENTURER ELLER FILIALER,

DER ER ETABLERET INDEN FOR FÆLLESSKABET,

OG SOM HØRER UNDER SELSKABER

MED HJEMSTED UDEN FOR FÆLLESSKABET

Artikel 51

Principper og betingelser for at opnå tilladelse

1. Hver medlemsstat gør adgangen til den i artikel 2 omhandlede form for virksomhed på dens

område betinget af en administrativ tilladelse for alle selskaber med vedtægtsmæssigt hjemsted

uden for Fællesskabet.

2. Medlemsstaten kan give denne tilladelse, såfremt selskabet mindst opfylder følgende betin-

gelser:

a) er beføjet til at udøve den i artikel 2 omhandlede virksomhed i medfør af den nationale lov-

givning, som det er undergivet

b) opretter et agentur eller en filial på denne medlemsstats område

c) forpligter sig til på agenturets eller filialens hjemsted at føre særskilt regnskab for den virk-

somhed, der udøves der, samt opbevare alle forretningsdokumenter sammesteds

d) udpeger en generalagent, som skal godkendes af den kompetente myndighed
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e) i den medlemsstat, hvor virksomheden udøves, råder over aktiver af en størrelse, der mindst er

lig med halvdelen af det i artikel 29, stk. 2, første afsnit, foreskrevne minimum for garantifon-

den og deponerer en fjerdedel af dette minimum som sikkerhed

f) forpligter sig til at være i besiddelse af en solvensmargen i overensstemmelse med artikel 55

g) fremlægger en driftsplan i henhold til bestemmelserne i stk. 3.

3. Den i stk. 2, litra g), nævnte driftsplan for agenturet eller filialen skal indeholde følgende an-

givelser eller dokumentation:

a) arten af de forpligtelser, som selskabet har til hensigt at påtage sig

b) grundprincipperne for genforsikring

c) oversigt over foretagendets solvensmargen og garantifond som omhandlet i artikel 55

d) anslåede omkostninger ved opbygningen af administrationen og akkvisitionsnettet samt de

dertil bestemte finansielle midler

og skal endvidere for de tre første regnskabsår angive:
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e) en oversigt, der giver detaljerede oplysninger om de forventede indtægter og udgifter i forbin-

delse med direkte forsikringsvirksomhed og overtagelse af genforsikring såvel som afgivelse i

genforsikring

f) den sandsynlige balance

g) de anslåede finansielle midler til dækning af de indgåede forpligtelser og solvensmargenen.

4. En medlemsstat kan kræve løbende anmeldelse af det tekniske grundlag for beregningen af

tariffer og forsikringsmæssige hensættelser, uden at dette dog må gøres til en forhåndsbetingelse

for, at et forsikringsselskab kan udøve sin virksomhed.

Artikel 52

Betingelser for tredjelandes filialer

1. a) Med forbehold af litra b) kan de i dette afsnit omhandlede agenturer og filialer ikke på

en medlemsstats område samtidig drive virksomhed som omhandlet i bilaget til direktiv

73/239/EØF og virksomhed omfattet af dette direktiv.
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b) Med forbehold af litra c) kan medlemsstaterne fastsætte, at de i dette afsnit omhandlede

agenturer og filialer, som på den i artikel 18, stk. 3, nævnte relevante dato udøvede de to former for

virksomhed på en medlemsstats område, kan fortsætte deres virksomhed dér på betingelse af, at der

i overensstemmelse med artikel 19 oprettes særskilt forvaltning for hver af disse former for virk-

somhed.

c) Enhver medlemsstat, som i medfør af artikel 18, stk. 6, har krævet af de selskaber, der

er etableret på dens område, at de ophører med samtidig at udøve de former for virksomhed, som de

udøvede på den i artikel 18, stk. 3 nævnte relevante dato, skal kræve, at denne afgørelse ligeledes

finder anvendelse på de i dette afsnit omhandlede agenturer og filialer, som er etableret på dens om-

råde, og som dér udøver begge former for virksomhed samtidig.

d) Medlemsstaterne kan fastsætte, at de i dette afsnit omhandlede agenturer og filialer, hvis

hovedsæde udøver begge former for virksomhed, og som på de i artikel 18, stk. 3, nævnte datoer på

en medlemsstats område udelukkende udøvede de af dette direktiv omfattede former for virksom-

hed, kan fortsætte deres virksomhed dér. Hvis selskabet ønsker at udøve de i direktiv 73/239/EØF

nævnte former for virksomhed på dette område, kan det kun udøve de i dette direktiv omhandlede

former for virksomhed gennem et datterselskab.

2. Artikel 13 og 37 finder tilsvarende anvendelse på de i dette afsnit omhandlede agenturer og

filialer.
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Ved anvendelsen af artikel 37 ligestilles den kompetente myndighed, der gennemfører efterprøv-

ningen af disse agenturers eller filialers samlede solvens, med den kompetente myndighed i den

medlemsstat, hvor hjemstedet er beliggende.

3. Såfremt den i artikel 56, stk. 2, nævnte myndighed tilbagekalder tilladelsen, underretter den

kompetente myndighed i de øvrige medlemsstater, hvor foretagendet udøver sin virksomhed, her-

om, og disse træffer hensigtsmæssige foranstaltninger. Såfremt beslutningen om tilbagekaldelse be-

grundes med utilstrækkelig solvensmargen, beregnet i overensstemmelse med artikel 56, stk. 1, li-

tra a), tilbagekalder de kompetente myndigheder i de øvrige berørte medlemsstater ligeledes deres

tilladelse.

Artikel 53

Overdragelse af forsikringsbestand

1. Hver medlemsstat tillader på de i den nationale lovgivning fastsatte betingelser, at agenturer

og filialer, der er etableret på dens område og omhandlet i dette afsnit, overdrager hele eller en del

af deres forsikringsbestand til et overtagende selskab, der er etableret i samme medlemsstat, hvis de

kompetente myndigheder i denne medlemsstat eller i givet fald i den i artikel 56 omhandlede med-

lemsstat bekræfter, at det overtagende selskab, overdragelsen taget i betragtning, har den fornødne

solvensmargen.
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2. Hver medlemsstat tillader på de i den nationale lovgivning fastsatte betingelser, at agenturer

og filialer, der er etableret på dens område og omhandlet i dette afsnit, overdrager hele eller en del

af deres forsikringsbestand til et forsikringsselskab med hjemsted i en anden medlemsstat, hvis de

kompetente myndigheder i denne medlemsstat bekræfter, at det overtagende selskab, overdragelsen

taget i betragtning, har den fornødne solvensmargen.

3. Såfremt en medlemsstat på de i den nationale lovgivning fastsatte betingelser tillader, at

agenturer og filialer, der er etableret på dens område og omhandlet i dette afsnit, overdrager hele

eller en del af deres forsikringsbestand til et agentur eller en filial, som er omhandlet i dette afsnit

og etableret på en anden medlemsstats område, skal den sikre sig, at de kompetente myndigheder i

det overtagende selskabs hjemland eller i givet fald i den i artikel 56 omhandlede medlemsstat be-

kræfter, at det overtagende selskab, overdragelsen taget i betragtning, har den fornødne solvens-

margen, samt at en sådan overdragelse er mulig efter loven i det overtagende selskabs hjemland, og

at sidstnævnte er indforstået med overdragelsen.

4. Den medlemsstat, hvor det overdragende agentur eller den overdragende filial er beliggende,

giver i de i stk. 1, 2 og 3 nævnte tilfælde tilladelse til overdragelsen efter at have modtaget godken-

delse fra de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor forpligtelsen består, såfremt denne

ikke er den medlemsstat, hvor det overdragende agentur eller den overdragende filial er beliggende.

5. De kompetente myndigheder i de hørte medlemsstater meddeler de kompetente myndigheder i

det overdragende forsikringsselskabs hjemland deres udtalelse eller deres samtykke senest

tre måneder efter anmodningens modtagelse; har de hørte myndigheder ikke svaret ved udløbet af

denne frist, betragtes dette som en positiv udtalelse eller et stiltiende samtykke.
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6. En overdragelse, der tillades i henhold til denne artikel, skal i den medlemsstat, hvor forplig-

telsen består, offentliggøres som foreskrevet i den nationale lovgivning. Overdragelsen kan uden

videre gøres gældende over for de berørte forsikringstagere, de sikrede og enhver anden person,

som har rettigheder eller forpligtelser i kraft af de overdragne aftaler.

Denne bestemmelse berører ikke medlemsstaternes ret til at fastsætte, at forsikringstagerne skal ha-

ve mulighed for at opsige aftalen inden for en bestemt frist fra overdragelsestidspunktet.

Artikel 54

Forsikringsmæssige hensættelser

Medlemsstaterne pålægger selskaberne at oprette de i artikel 20 omhandlede hensættelser, der sva-

rer til de på deres område indgåede forpligtelser. De sørger for, at agenturet eller filialen dækker

disse hensættelser ved hjælp af ækvivalente og kongruente aktiver i overensstemmelse med bilag II.

Medlemsstaternes lovgivning finder anvendelse ved beregningen af disse hensættelser, ved fast-

sættelsen af de måder, hvorpå midlerne kan anbringes, ved vurderingen af aktiverne, og i givet fald

ved bestemmelsen af, i hvilket omfang det kan tillades, at aktiverne dækker disse hensættelser.

Den pågældende medlemsstat kræver, at de aktiver, der dækker disse hensættelser, er lokaliseret på

dens område. Dog finder artikel 20, stk. 4, anvendelse.
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Artikel 55

Solvensmargen og garantifond

1. Hver medlemsstat pålægger de agenturer eller filialer, der er oprettet på dens område, at råde

over en solvensmargen, der er sammensat som beskrevet i artikel 27. Margenens minimum bereg-

nes i overensstemmelse med artikel 28. Ved denne beregning tages kun de af agenturet eller filialen

foretagne forretninger i betragtning.

2. En tredjedel af solvensmargenens minimum udgør garantifonden.

Denne garantifond kan dog ikke være mindre end halvdelen af det i artikel 29, stk. 2, første afsnit,

fastsatte minimum. Initialdepotet, som er stillet i overensstemmelse med artikel 51, stk. 2, litra e), er

medregnet heri.

Garantifonden og denne fonds minimum sammensættes i overensstemmelse med artikel 29.

3. De aktiver, der dækker solvensmargenens minimum, skal op til et beløb på størrelse med ga-

rantifonden være lokaliseret i den medlemsstat, hvor virksomheden udøves, og for så vidt angår det

resterende beløb, inden for Fællesskabet.
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Artikel 56

Fordele for selskaber, der har opnået tilladelse fra flere medlemsstater

1. Selskaber, der har anmodet om eller opnået tilladelse fra flere medlemsstater, kan anmode om

følgende fordele, som kun kan ydes samlet:

a) den i artikel 55 omhandlede solvensmargen beregnes på grundlag af den samlede virksomhed,

som de udøver inden for Fællesskabet; i så fald tages kun den virksomhed, som udøves af

samtlige agenturer eller filialer, der er etableret inden for Fællesskabet, i betragtning ved den-

ne beregning;

b) den i artikel 51 stk. 2, litra e), omhandlede sikkerhed skal kun stilles i én af disse stater;

c) de aktiver, der dækker garantifonden, kan lokaliseres i hvilken som helst af de medlemsstater,

hvor de udøver deres virksomhed.

2. Anmodning om opnåelse af de i stk. 1 nævnte fordele fremsendes til de kompetente myndig-

heder i de pågældende medlemsstater. I anmodningen opgives den myndighed, der fremtidig skal

føre tilsyn med de i Fællesskabet etablerede filialers eller agenturers solvens for så vidt angår deres

samlede virksomhed. Selskabets valg af myndighed skal begrundes. Sikkerhedsstillelsen skal depo-

neres i den pågældende medlemsstat.
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3. De i stk. 1 nævnte fordele må kun ydes, såfremt de kompetente myndigheder i alle de med-

lemsstater, som anmodningen er fremsendt til, samtykker. De får virkning fra det tidspunkt, på hvil-

ket den valgte kompetente myndighed over for de øvrige kompetente myndigheder har erklæret sig

rede til at varetage tilsynet med de i Fællesskabet etablerede filialers eller agenturers solvens for så

vidt angår deres samlede virksomhed.

Den valgte kompetente myndighed modtager fra de øvrige medlemsstater de oplysninger, der er

nødvendige for at føre tilsyn med den samlede solvens for agenturer og filialer, der er etableret på

deres område.

4. Tilladelsen til at anvende de i medfør af denne artikel ydede fordele tilbagekaldes af samtlige

berørte medlemsstater samtidig på foranledning af en eller flere af de berørte medlemsstater.

Artikel 57

Aftaler med tredjelande

Fællesskabet kan i de aftaler, det i overensstemmelse med traktaten indgår med et eller flere tredje-

lande, vedtage anvendelse af bestemmelser, der afviger fra de i dette afsnit fastsatte, for på betingel-

se af gensidighed at garantere en tilstrækkelig beskyttelse af de forsikrede i medlemsstaterne.
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AFSNIT VI

REGLER FOR DATTERSELSKABER AF ET MODERSELSKAB,

DER HENHØRER UNDER ET TREDJELANDS RET, OG FOR ET SÅDANT

MODERSELSKABS ERHVERVELSE AF KAPITALINTERESSER

Artikel 58

Medlemsstaternes underretning af Kommissionen

Medlemsstaternes kompetente myndigheder underretter Kommissionen om:

a) enhver meddelelse af tilladelse til et direkte eller indirekte datterselskab, hvis moderselskab

eller moderselskaber henhører under et tredjelands ret. Kommissionen giver det i artikel 65,

stk. 1, omhandlede udvalg underretning herom

b) et sådant moderselskabs erhvervelse af kapitalinteresser i et forsikringsselsskab i Fællesska-

bet, som bevirker, at dette bliver dets datterselskab. Kommissionen giver det i artikel 65,

stk. 1, omhandlede udvalg underretning herom.

Når der er meddelt tilladelse til et direkte eller indirekte datterselskab under et eller flere modersel-

skaber, som hører under et tredjelands ret, skal koncernens opbygning angives i den anmeldelse, de

kompetente myndigheder indgiver til Kommissionen.
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Artikel 59

Tredjelandes behandling af forsikringsselskaber i Fællesskabet

1. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om alle generelle vanskeligheder, som deres for-

sikringsselskaber har mødt i forbindelse med etablering eller udøvelse af forsikringsvirksomhed i et

tredjeland.

2. Med jævne mellemrum udarbejder Kommissionen en rapport, hvori den ud fra de i stk. 3 og 4

omhandlede kriterier gennemgår behandlingen af EF-forsikringsselskaber i tredjelande med hensyn

til disses adgang til etablering og udøvelse af forsikringsvirksomhed samt erhvervelse af kapitalinte-

resser i forsikringsselskaber i tredjelande. Kommissionen forelægger Rådet disse rapporter, om

nødvendigt ledsaget af passende forslag.

3. Hvis Kommissionen enten på grundlag af de i stk. 2 omhandlede rapporter eller på grundlag

af andre oplysninger konstaterer, at et tredjeland ikke indrømmer EF-forsikringsselskaber en faktisk

adgang til markedet svarende til den, Fællesskabet indrømmer forsikringsselskaber fra dette tredje-

land, kan Kommissionen forelægge Rådet forslag til et passende forhandlingsmandat med henblik

på at opnå tilsvarende konkurrencevilkår for EF-forsikringsselskaber. Rådet træffer afgørelse med

kvalificeret flertal.
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4. Hvis Kommissionen enten på grundlag af de i stk. 2 omhandlede rapporter eller på grundlag

af andre oplysninger konstaterer, at EF-forsikringsselskaber i et tredjeland ikke bliver behandlet på

lige fod med de indenlandske forsikringsselskaber og derfor ikke får samme konkurrencevilkår som

disse, og at betingelserne for faktisk adgang til markedet ikke er opfyldt, kan den indlede forhand-

linger med henblik på at rette op på situationen.

Under de i første afsnit nævnte omstændigheder kan det også på et hvilket som helst tidspunkt,

samtidig med at der indledes forhandlinger, efter proceduren i artikel 65, stk. 2, bestemmes, at

medlemsstaternes kompetente myndigheder skal indskrænke eller suspendere deres afgørelse:

– om ansøgninger om tilladelse, som er indgivet på tidspunktet for afgørelsen eller senere, og

– om hvorvidt moderselskaber, som hører under det pågældende tredjelands ret, direkte eller

indirekte kan erhverve kapitalinteresser.

Varigheden af de nævnte foranstaltninger må ikke overstige tre måneder.

Inden udløbet af denne frist på tre måneder kan Rådet på baggrund af forhandlingsresultaterne med

kvalificeret flertal på forslag af Kommissionen beslutte, af de trufne foranstaltninger skal oprethol-

des.
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En sådan indskrænkning eller suspension kan ikke finde anvendelse, når forsikringsselskaber eller

datterselskaber, som behørigt er meddelt tilladelse i Fællesskabet, opretter datterselskaber, eller når

sådanne selskaber eller datterselskaber erhverver kapitalinteresser i et forsikringsselskab i Fælles-

skabet.

5. Hvis Kommissionen konstaterer et af de i stk. 3 og 4 nævnte forhold, skal medlemsstaterne

efter anmodning fra Kommissionen underrette den om:

a) enhver ansøgning om meddelelse af tilladelse til et direkte eller indirekte datterselskab, hvis

moderselskab eller moderselskaber henhører under det pågældende tredjelands ret

b) enhver plan om et sådant selskabs erhvervelse af kapital-interesser i et EF-forsikringsselskab,

som bevirker, at dette bliver et datterselskab af førstnævnte selskab.

Disse oplysninger vil ikke længere blive meddelt, når der indgås en aftale med det tredjeland, der er

nævnt i stk. 3 eller 4, når de i stk. 4, andet og tredje afsnit, nævnte foranstaltninger ikke længere

gælder.

6. Foranstaltninger, der træffes i medfør af denne artikel, skal være i overensstemmelse med

Fællesskabets forpligtelser i henhold til internationale- såvel bilaterale som multilaterale- aftaler om

adgang til at optage og udøve forsikringsvirksomhed.



7328/1/02 REV 1 lra 127
DG C II   DA

AFSNIT VII

OVERGANGSBESTEMMELSER OG ANDRE BESTEMMELSER

Artikel 60

Undtagelser og ophævelse af restriktive foranstaltninger

1. Selskaber, der er oprettet i Det forenede Kongerige "by Royal Charter" eller "by private Act"

eller "by special Public Act", kan fortsætte deres virksomhed i den juridiske form, hvori de var op-

rettet den 15. marts 1979 uden tidsbegrænsning.

Det Forenede Kongerige opstiller en liste over disse selskaber og meddeler den til de øvrige med-

lemsstater og til Kommissionen.

2. Selskaber, der er registreret i Det Forende Kongerige under "the Friendly Societies Acts", kan

fortsætte med at drive livsforsikrings- og opsparingsvirksomhed, som de i overensstemmelse med

deres formål udøvede den 15. marts 1979.
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Artikel 61

Bevis for hæderlighed

1. Såfremt en medlemsstat af sine statsborgere kræver bevis for hæderlighed og bevis for, at de

ikke tidligere har været erklæret konkurs, eller blot et af disse to beviser, skal denne stat som til-

strækkeligt bevis for statsborgere fra de øvrige medlemsstater godkende fremlæggelse af en udskrift

af strafferegistret, eller i mangel heraf, et tilsvarende dokument, udstedt af en kompetent retslig eller

administrativ myndighed i den medlemsstat, der er hjemland eller seneste opholdsland, og hvoraf

det fremgår, at disse krav er opfyldt.

2. Såfremt det i stk. 1 omhandlede dokument ikke udstedes i den medlemsstat, der er hjemland

eller seneste opholdsland, kan det erstattes af en erklæring under ed - eller i stater, hvor en sådan

edsaflæggelse ikke finder sted, af en højtidelig erklæring - der afgives af den pågældende for en

kompetent retslig eller administrativ myndighed, eller i givet fald for en notar i den medlemsstat,

der er hjemland eller seneste opholdsland, og som afgiver en attestation til bekræftelse af denne

edsaflæggelse eller højtidelige erklæring. Erklæringen om, at der ikke foreligger eller har foreligget

konkurs, kan ligeledes afgives for en kompetent erhvervsorganisation i samme land.

3. De i henhold til stk. 1 og 2 udstedte dokumenter må ved deres forelæggelse ikke være ældre

end 3 måneder.
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4. Medlemsstaterne udpeger de myndigheder og organer, der er kompetente med hensyn til ud-

stedelse af de i stk. 1 og 2 omhandlede dokumenter, og underretter straks de øvrige medlemsstater

og Kommissionen herom.

Ligeledes underretter hver medlemsstat de øvrige medlemsstater og Kommissionen om de myndig-

heder og organer, for hvilke de i denne artikel nævnte dokumenter skal forelægges til støtte for an-

søgningen om tilladelse til på denne medlemsstats område at måtte udøve de i artikel 2 nævnte for-

mer for virksomhed.
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AFSNIT VIII

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 62

Samarbejde mellem medlemsstaterne og Kommissionen

Kommissionen og medlemsstaternes kompetente myndigheder arbejder snævert sammen med hen-

blik på at lette tilsynet med de af dette direktiv omfattede former for forsikring og virksomhed i

Fællesskabet.

Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om væsentlige problemer i forbindelse med an-

vendelsen af dette direktiv, især de problemer, der opstår, dersom en medlemsstat konstaterer en

usædvanlig overførsel af de af dette direktiv omfattede forsikringsaktiviteter fra selskaber, der er

etableret på dens område, til filialer og agenturer, der er beliggende lige på den anden side af dens

grænser.

Kommissionen og de kompetente myndigheder i de pågældende medlemsstater gennemgår disse

problemer så hurtigt som muligt for at finde en hensigtsmæssig løsning.

I givet fald forelægger Kommissionen Rådet passende forslag.
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Artikel 63

Rapport om udviklingen af markedet for fri udveksling af tjenesteydelser

Kommissionen forelægger med regelmæssige mellemrum og første gang den 20. november 1995

Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om udviklingen på markedet for forsikringsvirksomhed,

der udøves i henhold til reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser.

Artikel 64

Tekniske tilpasninger

Følgende tekniske tilpasninger, der skal foretages i dette direktiv, vedtages efter proceduren i arti-

kel 65, stk. 2:

– udvidelse af artikel 6, stk. 1, litra a), til også at omfatte andre retlige former

– ændringer af listen i bilag I; tilpasning af listens terminologi for derved at tage hensyn til ud-

viklingen på forsikringsmarkederne

– præcisering af de i artikel 27 opregnede komponenter, der indgår i solvensmargenen, for der-

ved at tage hensyn til udviklingen af nye finansielle instrumenter

– ændring af størrelsen af den i artikel 29, stk. 2, omhandlede minimumsgarantifond for derved

at tage hensyn til den økonomiske og finansielle udvikling
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– ændring af den liste over aktiver, der kan medgå til dækning af forsikringsmæssige hensættel-

ser, som er fastlagt i artikel 23, og af de regler for risikospredning, som er fastsat i artikel 24,

for derved at tage hensyn til udviklingen af nye finansielle instrumenter

– ændring af lempelserne i kongruensreglerne i bilag II for derved at tage hensyn til udviklingen

af nye instrumenter til dækning af valutakursrisici eller til fremskridtene hen imod Den Øko-

nomiske og Monetære Union

– præcisering af definitionerne med henblik på at sikre en ensartet anvendelse af nærværende

direktiv i hele Fællesskabet

– de nødvendige tekniske tilpasninger af reglerne for fastsættelse af maksimumsrentesatserne i

henhold til artikel 20, navnlig for derved at tage hensyn til fremskridtene hen imod Den Øko-

nomiske og Monetære Union.

Artikel 65

Udvalgsprocedure

1. Kommissionen bistås af den ved direktiv 91/675/EØF nedsatte forsikringskomité.

2. Når der henvises til dette stykke, finder den i artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF omhand-

lede forskriftsprocedure anvendelse, jf. afgørelsens artikel 8.
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Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Komitéen vedtager sin egen forretningsorden.

Artikel 66

Rettigheder erhvervet af eksisterende filialer og forsikringsselskaber

1. Filialer, der inden den 1. juli 1994 har påbegyndt deres virksomhed efter de i filialmedlems-

staten gældende bestemmelser, anses for at have fulgt fremgangsmåden i artikel 40, stk. 1 til 5.

Fra denne dato er de omfattet af artikel 13, 20, 37, 39 og 46.

2. Artikel 41 og 42 berører ikke de velerhvervede rettigheder, som tilkommer et forsikringssel-

skab, der inden den 1. juli 1994 har udøvet virksomhed i henhold til reglerne om fri udveksling af

tjenesteydelser.

Artikel 67

Ret til domstolsprøvelse

Medlemsstaterne påser, at alle afgørelser, der træffes over for et forsikringsselskab i henhold til de

love og administrative bestemmelser, der vedtages i henhold til nærværende direktiv, kan gøres til

genstand for domstolsprøvelse.



7328/1/02 REV 1 lra 134
DG C II   DA

Artikel 68

Revision af beløb udtrykt i euro

1. Inden den 15. marts 1985 forelægger Kommissionen Rådet en beretning omhandlede den ind-

flydelse, som de i dette direktiv fastsatte finansielle krav har haft på situationen på forsikringsmar-

kedet i medlemsstaterne.

2. Rådet foretager på forslag fra Kommissionen hvert andet år en gennemgang og i givet fald en

revision af de beløb, der i dette direktiv er anført i euro, idet det tager hensyn til udviklingen i den

økonomiske og monetære situation inden for Fællesskabet.

Artikel 69

Gennemførelse af nye bestemmelser

1. Medlemsstaterne sætter senest den ...∗∗∗∗  de nødvendige love og administrative bestemmelser i

kraft for at efterkomme artikel 1, stk. 1, litra m), artikel 18, stk. 3, artikel 51, stk. 2, litra g), arti-

kel 51, stk. 3 og 4, artikel 60, stk. 2, og artikel 66, stk. 1. De underretter straks Kommissionen her-

om.

2. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at ef-

terkomme artikel 16, stk. 3, senest den 17. november 2002. De underretter straks Kommissionen

herom. Inden denne dato anvender medlemsstaterne bestemmelsen i bilag IV, punkt 1.

                                                
∗∗∗∗  18 måneder efter af dette direktivs ikrafttræden.
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3. Medlemsstaterne vedtager senest den 20. september 2003 de nødvendige love og administra-

tive bestemmelser for at efterkomme artikel 3, stk. 6, artikel 27, 28, 29, 30 og 38. De underretter

straks Kommissionen herom.

Medlemsstaterne fastsætter, at bestemmelserne i første afsnit først anvendes i forbindelse med tilsyn

for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2004 eller i løbet af det kalenderår. Inden denne dato

anvender medlemsstaterne bestemmelsen i bilag IV, punkt 2 og 3.

4. De i stk. 1, 2 og 3 nævnte bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til

dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler

for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

5. Senest 1. januar 2007 forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om

anvendelsen af artikel 3, stk. 6, artikel 27, 28, 29, 30 og 38 og, hvis det er nødvendigt, om behovet

for yderligere harmonisering. Rapporten skal angive, hvordan medlemsstaterne har gjort brug af

mulighederne i disse artikler, og navnlig om de skønsbeføjelser, der er tillagt de nationale tilsyns-

myndigheder, har bevirket væsentlige forskelle med hensyn til tilsynet i det indre marked.
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Artikel 70

Meddelelse til Kommissionen

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale forskrifter, som de ud-

steder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 71

Overgangsperioder for artikel 3, stk. 6, artikel 27, 28, 29, 30 og 38

1. Medlemsstaterne kan indrømme de forsikringsselskaber, som den 20. marts 2002 udøver virk-

somhed på deres område inden for en eller flere af de klasser, der er nævnt i bilag I, en frist på fem

år fra 20. marts 2002 til at efterkomme kravene i artikel  3, stk. 6, artikel 27, 28, 29, 30 og 38.

2. Medlemsstaterne kan indrømme de i stk. 1 omhandlede selskaber, som ved udløbet af fristen

på fem år endnu ikke har tilvejebragt den obligatoriske solvensmargen fuldt ud, en yderligere frist

på højst to år, på betingelse af, at disse selskaber i overensstemmelse med artikel 37 har forelagt de

foranstaltninger, som de har til hensigt at træffe for at nå denne margen, for tilsynsmyndighederne

til godkendelse.
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Artikel 72

Ophævede direktiver og deres sammenlignelighed med nærværende direktiv

1. De i bilag V, del A, anførte direktiver ophæves, dog uden at medlemsstaternes forpligtelser

med hensyn til de i bilag V, del B, anførte frister for gennemførelse og anvendelse berøres heraf.

2. Henvisninger til de ophævede direktiver gælder som henvisninger til nærværende direktiv og

læses i overensstemmelse med den i bilag VI anførte sammenligningstabel.

Artikel 73

Ikrafttrædelse

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
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Artikel 74

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

________________________
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BILAG I

Forsikringsklasser

I. Forsikringsformer omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra a), b) og c), undtagen de i punkt II og III

omhandlede

II. Forsikring som kommer til udbetaling ved ægteskab; forsikring, som kommer til udbetaling

ved fødsel

III. Forsikring, der er tilknyttet investeringsfonds, og som er omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra a)

og b)

IV. "Permanent health insurance" omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra d)

V. Tontine-virksomhed omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra a)

VI. Kapitaliseringsvirksomhed omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra b)

VII. Forvaltning af kollektive pensionsmidler omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra c) og d)

VIII. De former for virksomhed, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra e)

IX. De former for virksomhed, der er omhandlet i artikel 2, stk. 3.

________________________
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BILAG II

Kongruensregler

Det fastlægges efter følgende regler, i hvilken valuta forsikringsselskabet skal indfri sine forpligtel-

ser:

1. Når garantierne ifølge en forsikringsaftale er udtrykt i en bestemt valuta, skal forsikringssel-

skabet indfri sine forpligtelser i denne valuta.

2. Medlemsstaterne kan tillade, at forsikringsselskabers forsikringsmæssige hensættelser, herun-

der navnlig livsforsikringshensættelser, ikke dækkes af kongruente aktiver, hvis det følger af

anvendelsen af ovenstående bestemmelser, at selskabet for at opfylde princippet om kongru-

ens skulle være i besiddelse af aktiver i en bestemt valuta for et beløb, der ikke overstiger 7%

af aktiverne i andre valutaer.

3. Medlemsstaterne kan fritage forsikringsselskaber for at anvende kongruensprincippet, når

forpligtelserne skal indfries i et tredjelands valuta, hvis investeringer i denne valuta er under-

givet regulering, hvis valutaen er underkastet overførselsrestriktioner, eller hvis den af lignen-

de grunde er uhensigtsmæssig til dækning af forsikringsmæssige hensættelser.

4. Forsikringsselskaber kan undlade at tilvejebringe dækning ved kongruente aktiver for et be-

løb, der ikke må overstige 20% af deres forpligtelser i en bestemt valuta.
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Samtlige aktiver - uanset valuta - skal dog mindst modsvare samtlige forpligtelser, uanset i

hvilken valuta disse er angivet.

5. Medlemsstaterne kan fastsætte, at når forpligtelser i henhold til ovenstående bestemmelser

skal være dækket af aktiver i en medlemsstats valuta, anses dette krav ligeledes for opfyldt,

når aktiverne er udtrykt i euro.

________________________
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BILAG III

Oplysninger til forsikringstageren

Inden der indgås en forsikringsaftale (A) eller under aftalens løbetid (B), skal der forelægges forsik-

ringstageren følgende skriftlige oplysninger, som skal være klart og præcist formuleret og affattet

på et officielt sprog i den medlemsstat, hvor forpligtelsen består.

Oplysningerne kan dog affattes på et andet sprog, hvis forsikringstageren anmoder derom, og det er

tilladt i henhold til medlemsstatens lovgivning, eller forsikringstageren frit kan vælge, hvilken lov

der skal anvendes.



7328/1/02 REV 1 iam 2
BILAG III DG C II   DA

A. Inden forsikringsaftalen indgås

Oplysninger om forsikringsselska-
bet

Oplysninger om forsikringsforpligtelsen

a.1. Selskabets navn og juridiske
form

a.2. Angivelse af, i hvilken med-
lemsstat selskabets hjemsted
er beliggende, og i givet fald
i hvilken medlemsstat det
agentur eller den filial, med
hvilket eller hvilken aftalen
indgås, er beliggende

a.3. Hovedsædets adresse samt i
givet fald adressen på det
agentur eller den filial, som
aftalen indgås med

a.4. Definition af de enkelte garantier
og optioner

a.5. Forsikringsaftalens løbetid

a.6. Betingelser for opsigelse af for-
sikringsaftalen

a.7. Betingelser for indbetaling af
præmier, herunder over hvilken
årrække

a.8. Nærmere vilkår for beregning og
tildeling af bonus

a.9. Angivelse af tilbagekøbsværdi og
fripoliceværdi og arten af de hertil
knyttede garantier

a.10. Oplysninger om præmier for de
enkelte garantier, herunder for
hovedforsikringen og supplerende
garantier, når sådanne oplysninger
viser sig hensigtsmæssige

a.11. Angivelse af anvendte reference-
værdier i forsikringsaftaler til-
knyttet investeringsfonde
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Oplysninger om forsikringsselska-
bet

Oplysninger om forsikringsforpligtelsen

a.12. Angivelse af arten af de aktiver,
forsikringsaftaler tilknyttet inve-
steringsfonde er baseret på

a.13. Betingelser for udøvelse af opsi-
gelsesretten

a.14. Generelle angivelser vedrørende
den skatteordning, der gælder for
den pågældende art police

a.15. Bestemmelser vedrørende be-
handling af klager vedrørende af-
talen fra forsikringstagerne, de
sikrede eller de af aftalen begun-
stigede, herunder om der findes en
klageinstans, uden at dette berører
forsikringstagerens adgang til at
anlægge retssag

a.16. Den lovgivning, der skal gælde
for aftalen, hvis parterne ikke kan
vælge frit, eller, når parterne frit
kan vælge lovgivning, den lov-
givning forsikringsselskabet fore-
slår
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B. Under forsikringsaftalens løbetid

Ud over de almindelige og særlige betingelser, der skal meddeles forsikrings-
tageren, skal han også modtage følgende oplysninger under forsikringsafta-
lens løbetid:

Oplysninger om forsikringssel-
skabet

Oplysninger om forsikringsforpligtelsen

b.1. Enhver ændring af selska-
bets navn eller betegnelse,
juridiske form eller af ho-
vedsædets adresse og i givet
fald af adressen på det
agentur eller den filial, som
aftalen er indgået med

b.2. Alle oplysninger vedrørende punkt
a.4 til a.12 i A i tilfælde af tillæg til
aftalen eller i tilfælde af ændring af
den lovgivning, der finder anven-
delse på den

b.3. Hvert år oplysninger om bonussitu-
ationen

________________________
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BILAG IV

1. Tavshedspligt

Indtil 17. november 2002 kan medlemsstaterne kun indgå samarbejdsaftaler, der indebærer

udveksling af oplysninger, med de kompetente myndigheder i tredjelande, hvis de oplysnin-

ger, der således meddeles, er beskyttet af en tavshedspligt, som mindst svarer til den, der er

fastsat i denne artikel.

2. Virksomhed og organer, som ikke er omfattet af dette direktiv

Indtil 1. januar 2004 omfatter dette direktiv ikke gensidige forsikringsselskaber, såfremt:

– vedtægterne giver mulighed for enten opkrævning af ekstrabidrag eller nedsættelse af

ydelserne eller indkaldelse af bidrag fra andre personer, der har påtaget sig en forpligtel-

se hertil, og

– den årlige præmieindtægt, der opkræves i forbindelse med virksomhed, som omfattes af

dette direktiv, ikke overstiger EUR 500 000 i tre på hinanden følgende år. Hvis dette

beløb overskrides i tre på hinanden følgende år, gælder dette direktiv fra det fjerde år.
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3. Indtil 1. januar 2004 anvender medlemsstaterne følgende bestemmelser:

A. Solvensmargen

Hver medlemsstat pålægger hvert forsikringsselskab, hvis vedtægtsmæssige hjemsted er be-

liggende på dens område, at råde over en i forhold til dets samlede virksomhed tilstrækkelig

faktisk solvensmargen.

Solvensmargenen består af:

1) Forsikringsselskabets formue fri for enhver påregnelig forpligtelse og med fradrag af

immaterielle værdier. Denne formue omfatter navnlig:

– den indbetalte aktiekapital eller, for gensidige forsikringsselskaber, den faktiske

grundfond plus eventuelle medlemskonti, forudsat at disse konti opfylder alle føl-

gende kriterier:

a) vedtægterne fastsætter, at betalinger fra disse konti til medlemmerne kun

kan foretages, hvis solvensmargenen ikke herved falder under det krævede

niveau, eller efter selskabets opløsning, hvis hele selskabets øvrige gæld er

afviklet
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b) vedtægterne fastsætter, for så vidt angår betalinger af andre årsager end in-

dividuelle medlemsophør, at de ansvarlige myndigheder underrettes herom

mindst én måned i forvejen, og at de inden for denne frist kan forbyde beta-

lingen

c) de relevante bestemmelser i vedtægterne kan kun ændres, efter at de kom-

petente myndigheder har erklæret, at de ikke har nogen indvending mod

ændringen, jf. dog kriterierne i litra a) og b)

– halvdelen af den ikke indbetalte aktiekapital eller grundfond, når den indbetalte

del udgør 25% af denne kapital eller fond

– lovmæssige og frie reserver, der ikke modsvarer forpligtelserne

– overført overskud

– kumulative præferenceaktier og ansvarlig indskudskapital kan medtages, men i så

fald højst med et beløb svarende til 50% af margenen, hvoraf ansvarlig indskuds-

kapital med fast løbetid eller kumulative præferenceaktier med fast løbetid højst

må udgøre 25%, forudsat at mindst følgende betingelser er opfyldt:
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a) i tilfælde af et forsikringsselskab konkurs eller likvidation findes der bin-

dende aftaler om, at ansvarlig indskudskapital eller præferenceaktier efter-

stilles alle andre fordringer og først fyldestgøres, når al anden udestående

gæld er betalt

For ansvarlig indskudskapital skal ligeledes følgende betingelser være opfyldt:

b) kun faktisk indbetalte midler tages i betragtning

c) for indskudskapital med fast løbetid skal den oprindelige løbetid være

mindst fem år. Senest et år inden tilbagebetalingsdatoen forelægger forsik-

ringsselskabet med henblik på godkendelse de kompetente myndigheder en

plan over, hvorledes solvensmargenen vil blive fastholdt på eller bragt op på

det krævede niveau ved løbetidens udløb, medmindre den andel, den an-

svarlige indskudskapital kan udgøre af solvensmargenen, nedsættes gradvis

i løbet af mindst de sidste fem år inden den aftalte tilbagebetalingsdag. De

kompetente myndigheder kan give tilladelse til anticiperet tilbagebetaling af

sådanne midler, når anmodning herom indgives af det emitterende forsik-

ringsselskab, og dets solvensmargen ikke derved falder under det krævede

niveau
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d) for indskudskapital, for hvilken der ikke er fastsat nogen løbetid, skal der

gælde et opsigelsesvarsel på fem år, medmindre indskudskapitalen ikke

længere medregnes som en komponent af solvensmargenen, eller medmin-

dre de kompetente myndigheders forudgående samtykke specielt kræves for

tilbagebetaling før tiden. I sidstnævnte tilfælde underretter forsikringssel-

skabet mindst seks måneder inden datoen for den foreslåede tilbagebetaling

de kompetente myndigheder med angivelse af den faktiske og den krævede

solvensmargen før og efter denne tilbagebetaling. De kompetente myndig-

heder giver kun tilladelse til tilbagebetalingen, hvis der ikke er risiko for, at

forsikringsselskabets solvensmargen falder under det krævede niveau

e) låneaftalen må ikke indeholde nogen klausul om, at gælden under nærmere

angivne omstændigheder, bortset fra likvidation af forsikringsselskabet, skal

tilbagebetales inden den aftalte forfaldsdato

f) låneaftalen kan kun ændres, efter at de kompetente myndigheder har erklæ-

ret, at de ikke har nogen indvendinger mod ændringen
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– værdipapirer med ubestemt løbetid og andre instrumenter - herunder andre ku-

mulative præferenceaktier end de i foregående led omhandlede - der opfylder føl-

gende betingelser, op til 50% af margenen for de i forrige led nævnte værdipapirer

og ansvarlig indskudskapital:

a) de må ikke kunne tilbagebetales på ihændehaverens initiativ eller uden den

kompetente myndigheds forhåndsgodkendelse

b) aftaler i forbindelse med gældsstiftelsen skal give forsikringsselskabet mu-

lighed for at udskyde betaling af renter af gælden

c) långiverens krav mod forsikringsselskabet skal efterstilles al anden ikke ef-

terstillet gæld

d) de for udstedelsen af værdipapirer gældende dokumenter skal indeholde be-

stemmelse om, at gæld og ikke betalte renter skal kunne medgå til dækning

af tabene, samtidig med at forsikringsselskabet skal kunne fortsætte sin

virksomhed

e) kun faktisk indbetalte beløb tages i betragtning.

2) i det omfang den nationale lovgivning tillader det: de bonusreserver, der er opført på

status, for så vidt de kan anvendes til dækning af eventuelle tab og ikke er udloddet til

de enkelte forsikrede.
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3) efter ansøgning og begrundelse fra selskabet rettet til tilsynsmyndigheden i den med-

lemsstat, på hvis område dets vedtægtsmæssige hjemsted er beliggende, og med denne

myndigheds indforståelse:

a) et beløb, der svarer til 50% af selskabets fremtidige overskud; størrelsen af det

fremtidige overskud bestemmes ved at multiplicere det skønnede årlige overskud

med en faktor, der er udtryk for kontrakternes gennemsnitlige restvarighed; denne

faktor kan ikke overstige 10; det skønnede årlige overskud sættes til det aritmeti-

ske gennemsnit af det i løbet af de seneste fem år opnåede overskud inden for de i

dette direktivs artikel 2 opregnede former for virksomhed.

Beregningsgrundlaget for multiplikationsfaktoren for det skønnede årlige over-

skud samt de elementer, der indgår i beregningen af det opnåede overskud, fast-

sættes efter fælles aftale af medlemsstaternes kompetente myndigheder i samar-

bejde med Kommissionen. Indtil denne aftale er kommet i stand, fastlægges disse

elementer i overensstemmelse med lovgivningen i hjemlandet.

Efter at de kompetente myndigheder har defineret begrebet " det opnåede over-

skud ", skal Kommissionen fremsætte forslag til harmonisering af dette begreb in-

den for rammerne af et direktiv om harmonisering af forsikringsselskabers års-

regnskaber og om gennemførelse af den samordning, der er fastsat i artikel 1,

stk. 2, i direktiv 78/660/EØF.
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b) såfremt der ikke anvendes zillmering, eller såfremt der anvendes zillmering, som

ikke når op på de akkvisitionstillæg, som indgår i præmien: forskellen mellem den

præmiehensættelse, der ikke er zillmeret eller delvis zillmeret, og en præmiehen-

sættelse, der er zillmeret med en zillmeringssats, der er lig de akkvisitionstillæg,

som indgår i præmien; dette beløb må dog ikke overstige 3,5% af summen af for-

skellen mellem livsforsikringskapitalerne og præmiehensættelserne for alle de

kontrakter, hvor zillmering er mulig; men denne forskel nedsættes eventuelt med

et beløb, som svarer til de ikke afskrevne akkvisitionsomkostninger, der er opført

som et aktiv;

c) såfremt der gives godkendelse fra de kompetente myndigheder i de pågældende

medlemsstater, hvor forsikringsselskabet udøver sin virksomhed: de skjulte reser-

ver, der er opstået som følge af en for lav ansættelse af aktiver og en for høj an-

sættelse af passiverne bortset fra præmiehensættelserne, i det omfang sådanne

skjulte reserver ikke har karakter af et undtagelsestilfælde.

B. Obligatorisk solvensmargen

Med forbehold af del C skal den obligatoriske solvensmargen fastsættes som anført nedenfor,

alt efter hvilke forsikringsklasser der udøves:

a) For den forsikringsvirksomhed, som omhandles i artikel 2, nr. 1, litra a) og b), bortset

fra forsikringsvirksomhed knyttet til investeringsfonds, og den i dette direktivs artikel 2,

nr. 3, omhandlede virksomhed skal dette minimum være summen af følgende to resul-

tater:

– første resultat:
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Det tal, der svarer til 4% af præmiehensættelsen, vedrørende direkte forsikrings-

virksomhed uden fradrag af afgivelse i genforsikring og vedrørende overtagelser

af genforsikring, skal multipliceres med det forhold, der i det seneste regnskabsår

bestod mellem præmiehensættelsernes beløb, med fradrag af afgivelserne i gen-

forsikring, og præmiehensættelsernes bruttobeløb som nævnt ovenfor; dette for-

hold må under ingen omstændigheder være mindre end 85%;

– andet resultat:

For de kontrakter, hvor risikosummen ikke er negativ, multipliceres det tal, der

udgør 0,3% af risikosummen, som selskabet har påtaget sig ansvaret for, med det

forhold, der i det seneste regnskabsår bestod mellem størrelsen af risikosummen,

for hvilken selskabet forbliver ansvarligt efter afgivelse og retrocession i genfor-

sikring, og størrelsen af risikosummen uden fradrag af afgivelse i genforsikring;

dette forhold må under ingen omstændigheder være under 50%.

For ophørende dødsfaldsforsikringer med en løbetid på højst tre år udgør oven-

nævnte procentsats 0,1%; for dødsfaldsforsikringer med en løbetid på over 3 år

men ikke over 5 år udgør procentsatsen 0,15%.

b) For accessoriske forsikringer, der omhandles i dette direktivs artikel 2, nr. 1, litra c),

skal solvensmargenen være lig resultatet af følgende beregning:

– de tilgodehavende præmier eller bidrag i direkte forsikringsforretninger af enhver

art i løbet af det seneste regnskabsår, inklusive accessoriske, lægges sammen;
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– hertil lægges beløbet for de præmier, der er overtaget i genforsikring i løbet af det

seneste regnskabsår

– herfra fradrages det samlede beløb for de i løbet af det seneste regnskabsår annul-

lerede præmier eller bidrag samt det samlede beløb for skatter og afgifter på de

præmier og bidrag, der indgår i den samlede indtægt.

Efter at have delt det således fremkomne beløb i to rater, af hvilke den første går op til

EUR 10 millioner, og den anden omfatter det resterende beløb, beregnes brøkdele på

henholdsvis 18% og 16% af disse rater og lægges sammen.

Den således beregnede sum multipliceres med det forhold, der i det seneste regnskabsår

bestod mellem størrelsen af selskabets forsikringsydelser efter afgivelse og retrocession

i genforsikring, og forsikringsydelsernes bruttobeløb; dette forhold må under ingen om-

stændigheder være under 50%.

For så vidt angår sammenslutningen af forsikringsgivere kaldet Lloyd's, sker beregnin-

gen af solvensmargenen på grundlag af nettopræmierne; disse multipliceres med en fast

procentsats, der fastsættes årligt af den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor

det vedtægtsmæssige hjemsted er beliggende. Denne faste procentsats skal beregnes på

grundlag af de seneste statistiske oplysninger, særlig vedrørende de udbetalte provisio-

ner. Disse oplysninger samt de foretagne beregninger meddeles de kompetente myndig-

heder i de lande, på hvis område Lloyd's er etableret.
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c) For de i artikel 2, nr. 1, litra d), omhandlede sygeforsikringer, som indgås for en lang

periode og er uopsigelige, og for den i artikel 2, nr. 2, litra b), omhandlede kapitalise-

ringsvirksomhed skal solvensmargenen være lig 4% af præmiehensættelserne, beregnet

som angivet i denne del under litra a), første resultat.

d) For tontine-virksomhed, som omhandlet i dette direktivs artikel 2, nr. 2, litra a), skal

solvensmargenen være lig 1% af sammenslutningernes formue.

e) For forsikringsvirksomhed, som omhandlet i dette direktivs artikel 2, nr. 1, litra a) og b),

og som er knyttet til investeringsfonds, samt for den i dette direktivs artikel 2, nr. 2, li-

tra c), d) og e), nævnte virksomhed, skal solvensmargenen være lig med:

– 4% af præmiehensættelserne, beregnet som angivet i denne artikel under litra a),

første resultat, i det omfang forsikringsselskabet påtager sig en investeringsrisiko,

og 1% af den således beregnede reserve, i det omfang foretagendet ikke påtager

sig nogen investeringsrisiko, og under forudsætning af, at kontraktens løbetid

overstiger fem år, og det beløb, der skal dække de i kontrakten fastsatte driftsom-

kostninger, fastsættes for en periode på over fem år,

plus

– 0,3% af risikosummen, beregnet som angivet i denne del under litra a), andet re-

sultat, første afsnit, i det omfang foretagendet påtager sig en dødsrisiko.
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C. Garantifond

1. En tredjedel af den obligatoriske solvensmargen, således som fastsat i artikel 28, udgør

garantifonden. Den består med forbehold af stk. 2 i denne del for op til mindst 50%'s

vedkommende af de bestanddele, der er nævnt i artikel 27, nr. 1 og 2.

2. a) Garantifonden skal dog være mindst EUR 800 000.

b) Hver medlemsstat kan træffe bestemmelse om, at minimumsgarantifonden ned-

sættes til EUR 600 000 for gensidige selskaber og tontine-selskaber.

c) For tontine-selskaber samt for de i dette direktivs artikel 3, nr. 6, andet led, andet

punktum, nævnte gensidige forsikringsselskaber kan hver medlemsstat, så snart

disse falder ind under direktivets anvendelsesområde, tillade, at der oprettes en

minimumsgarantifond på EUR 100 000, som efterhånden bringes op på det i li-

tra b) fastsatte beløb ved indbetalinger af på hinanden følgende rater på

EUR 100 000, hver gang præmieindtægten stiger med EUR 500 000.

d) Den i litra a), b) og c) omhandlede minimumsgarantifond skal være sammensat af

de bestanddele, der er nævnt i artikel 27, nr. 1 og 2.

3. Gensidige forsikringsselskaber, der ønsker at udvide deres virksomhed i henhold til

dette direktivs artikel 6, stk. 4, eller artikel 40, kan kun gøre dette, såfremt de omgående

efterkommer reglerne i stk. 2, litra a) og b), i denne del.

________________________
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BILAG V

Del A
Ophævede direktiver samt deres successive ændringer (jf. artikel 72)

Rådets direktiv 79/267/EØF
Rådets direktiv 90/619/EØF
Rådets direktiv 92/96/EØF
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/26/EØF
(kun artikel 1, andet led, artikel 2, stk. 2, fjerde led, og artikel 3, stk. 1, for så vidt angår hen-
visningerne til direktiv 79/267/EØF)
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/12/EF

Rådets andet direktiv 90/619/EØF
Rådets tredje direktiv 92/96/EØF

Rådets tredje direktiv 92/96/EØF
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/26/EØF
(kun artikel 1, andet led, artikel 2, stk. 1, tredje led, artikel 4, stk. 1, 3, og 5, og artikel 5, tredje
led, for så vidt angår henvisningerne til direktiv 92/96/EØF)
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/64/EF
(artikel 2 for så vidt angår henvisningerne til direktiv 92/96/EØF).
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/12/EF (for så vidt angår artikel 2)
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Del B
Frister for gennemførelse og anvendelse

(jf. artikel 72)

Direktiv Gennemførelsesfrist Anvendelsesfrist

79/267/EØF
(EFT L 63, 13.3.1979, s. 1)

90/619/EØF
(EFT L 330, 29.11.1990,

s. 50)

92/96/EØF
(EFT L 360, 9.12.1992, s. 1)

95/26/EF
(EFT L 168, 18.7.1995, s. 7)

2000/64/EF
(EFT L 290, 17.11.2000,

s. 27)

2002/12/EF
(EFT L 77, 20.3.2002, s. 11)

15. september 1980

20. november 1992

31. december 1993

18. juli 1996

17. november 2002

20. september 2003

15. september 1981

20. maj 1993

1. juli 1994

18. juli 1996

17. november 2002

1. januar 2004
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BILAG VI

Sammenligningstabel

Nærværende direktiv Direktiv
79/267/EØF

Direktiv
90/619/EØF

Direktiv
92/96/EØF

Direktiv
95/26/EF

Øvrige akter

Artikel 1, stk. 1, litra a) Artikel 1, litra a)
Artikel 1, stk. 1, litra b) Artikel 3 Artikel 1, litra b)
Artikel 1, stk. 1, litra c) Artikel 2, litra c)
Artikel 1, stk. 1, litra d) Artikel 1, litra c)
Artikel 1, stk. 1, litra e) Artikel 1, litra d)
Artikel 1, stk. 1, litra f) Artikel 1, litra e)
Artikel 1, stk. 1, litra g) Artikel 2, litra e)
Artikel 1, stk. 1, litra h)
til l)

Artikel 1,
litra f)-j)

Artikel 1, stk. 1, litra m) NY
Artikel 1, stk. 1, litra n) Artikel 1, litra l)
Artikel 1, stk. 1, li-
tra o), p) og q)

Artikel 5,
litra b), c) og
d)

Artikel 1, stk. 1, litra r) Artikel 2,
stk. 1

Artikel 1, stk. 2 Artikel 5, litra
a), andet
punktum

Artikel 2 Artikel 1
Artikel 3, nr. 1-4 Artikel 2
Artikel 3, nr. 5-6 Artikel 3
Artikel 3, nr. 7 Artikel 4
Artikel 3, nr. 8 Akten vedrørende

Østrigs, Finlands
og Sveriges til-
trædelse som
tilpasset ved be-
slutning
95/1/EF,Euratom,
EKSF

Artikel 4 Artikel 6
Artikel 5 Artikel 7
Artikel 6, stk. 1 Artikel 8,

stk. 1
Artikel 6, stk. 2 Artikel 8,

stk. 1, sidste
tre afsnit

Artikel 6, stk. 3 Artikel 8,
stk. 1, litra a)

Artikel 6, stk. 4 Artikel 8,
stk. 2

Artikel 6, stk. 5 Artikel 8,
stk. 3

Artikel 6, stk. 6 Artikel 8, stk.
4

Artikel 7 Artikel 9
Artikel 8 Artikel 7
Artikel 9 Artikel 12
Artikel 10 Artikel 15
Artikel 11 Artikel 16
Artikel 12 Artikel 22,

stk. 1
Artikel 13 Artikel 23
Artikel 14, stk. 1-5 Artikel 11,

stk. 2-6
Artikel 15 Artikel 14
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Artikel 16,
stk. 1-5

Artikel 15,
stk. 1-5

Artikel 16,
stk. 6

Artikel 15, stk. 5a

Artikel 16,
stk. 7

Artikel 15, stk. 5b

Artikel 16,
stk. 8

Artikel 15, stk. 5c

Artikel 16,
stk. 9

Artikel 15, stk. 6

Artikel 17 Artikel 15a
Artikel 18,
stk. 1 og 2

Artikel 13,
stk. 1 og 2

Artikel 18, stk. 3 NY
Artikel 18,
stk. 4-7

Artikel 13,
stk. 3-7

Artikel 19 Artikel 14
Artikel 20 Artikel 17
Artikel 21 Artikel 19
Artikel 22 Artikel 20
Artikel 23,
stk. 1

Artikel 21,
stk. 1, første afsnit

Artikel 23,
stk. 2

Artikel 21,
stk. 1, andet afsnit

Artikel 23,
stk. 3, første afsnit

Artikel 21,
stk. 1, tred-
je afsnit.

Artikel 23,
stk. 3, andet afsnit

Artikel 21,
stk. 1, fjer-
de afsnit

Artikel 23,
stk. 4

Artikel 21,
stk. 2

Artikel 24 Artikel 22
Artikel 25 Artikel 23
Artikel 26 Artikel 24
Artikel 27, nr. Artikel 18

Artikel 28 Artikel 19
Artikel 29 Artikel 20
Artikel 30 Artikel 20a
Artikel 31 Artikel 21
Artikel 32 Artikel 4
Artikel 33 Artikel 28
Artikel 34 Artikel 29
Artikel 35 Artikel 15
Artikel 36 Artikel 31
Artikel 37 Artikel 24
Artikel 38 Artikel 24a
Artikel 39 Artikel 26
Artikel 40 Artikel 10
Artikel 41 Artikel 11
Artikel 42 Artikel 14
Artikel 43 Artikel 17
Artikel 44 Artikel 38
Artikel 45 Artikel 39,

stk. 2
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Artikel 46, stk. 1-9 Artikel 40,
stk. 2-10

Artikel 47 Artikel 41
Artikel 48 Artikel 42,

stk. 2
Artikel 49 Artikel 43,

stk. 2
Artikel 50,
stk. 1

Artikel 44,
stk. 2, før-
ste afsnit

Artikel 50, stk. 2 Artikel 44,
stk. 2, an-
det afsnit

Artikel 50, stk. 3 Artikel 44,
stk. 2, tred-
je afsnit

Artikel 51, stk. 1-2,
litra f)

Artikel 27,
stk. 1-2, li-
tra f)

Artikel 51, stk. 2,
litra g)

NY

Artikel 51, stk. 3-4 NY
Artikel 52 Artikel 31
Artikel 53 Artikel 31a
Artikel 54 Artikel 28
Artikel 55 Artikel 29
Artikel 56 Artikel 30
Artikel 57 Artikel 32
Artikel 58 Artikel 32a
Artikel 59, stk. 1 Artikel 32b,

stk. 1
Artikel 59, stk. 2 Artikel 32b,

stk. 2
Artikel 59, stk. 3 Artikel 32b,

stk. 3
Artikel 59, stk. 4 Artikel 32b,

stk. 4
Artikel 59, stk. 5 Artikel 32b,

stk. 5
Artikel 59, stk. 6 Artikel 32b,

stk. 7

Artikel 60, stk. 1 Artikel 33,
stk. 4

Artikel 60, stk. 2 NY
Artikel 61 Artikel 37

Artikel 62, før-
ste afsnit

Artikel 38 Artikel 28,
første afsnit

Artikel 62, andet til
fjerde afsnit

Artikel 28, an-
det til fjerde
afsnit

Artikel 63 Artikel 29
Artikel 64 Artikel 47
Artikel 65 Artikel 47
Artikel 66, stk. 1,
første afsnit

NY

Artikel 66, stk. 1,
andet afsnit

Artikel 48,
stk. 1

Artikel 66, stk. 2 Artikel 48,
stk. 2

Artikel 67 Artikel 50 
Artikel 68, stk. 1 Artikel 39,

stk. 1
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Artikel 68, stk. 2 Artikel 39,
stk. 3

Artikel 69, stk. 1, NY
Artikel 69, stk. 2 Direktiv

2000/64/EF,
artikel 3, stk. 1,
første afsnit

Artikel 69, stk. 3 Direktiv
2000/12/EF,
artikel 3, stk. 1,
første afsnit, og
direktiv
2000/64/EF,
artikel 3, stk. 2

Artikel 69, stk. 4 Direktiv
2000/64/EF,
artikel 3, stk. 1,
andet afsnit, og
direktiv
2000/12/EF,
artikel 3, stk. 1,
andet afsnit

Artikel 69, stk. 5 Direktiv
2002/../EF, arti-
kel 3, stk. 4

Artikel 70 Artikel 41 Artikel 31 Artikel 51,
stk. 2

Artikel 6,
stk. 2

Direktiv
2000/64/EF,
artikel 3, stk. 2,
og direktiv
2002/12/EF
Artikel 3, stk. 3

Artikel 71 Direktiv
2002/12/EF
Artikel 2

Artikel 72
Artikel 73
Artikel 74
Bilag I Bilag
Bilag II Bilag I
Bilag III Bilag II
Bilag IV
Bilag V
Bilag VI

________________________
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I. Indledning

1. Kommissionen forelagde den 28. juni 2000 på grundlag af traktatens artikel 47, stk. 2,

og artikel 55 Rådet et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om livsforsik-

ring (omarbejdet udgave)1.

I den foreslåede omarbejdede udgave blev livsforsikringsdirektivernes kodificerede be-

stemmelser og Kommissionens materielle ændringer samlet i én tekst. Ændringerne

blev foretaget i henhold til den normale procedure. Den kodificerede del af teksten

skulle kun ændres i overensstemmelse med den tekniske tilpasning af direktivet om sol-

vensmargen for livsforsikringsselskaber, hvor man skulle afvente vedtagelsen.

2. Europa-Parlamentet afgav i overensstemmelse med traktatens artikel 251 førstebehand-

lingsudtalelse den 15. marts 2001. Det godkendte Kommissionens forslag uden at frem-

sætte forslag om ændringer2.

Det Økonomiske og Sociale Udvalg afgav udtalelse den 24. januar 2001.3

3. Rådet nåede den 30.- 31. maj 2001 til politisk enighed om teksten, dog med forbehold af

de ændringer, der vil blive foretaget efter vedtagelsen af direktivet om solvensmargen

for livsforsikringsselskaber ved førstebehandlingen. Rådet vedtog den 14. februar 2002

direktivet om solvensmargen for livsforsikringsselskaber ved førstebehandlingen.4 Her-

efter blev de nødvendige ændringer indarbejdet i teksten til direktivet om livsforsikring

(omarbejdet udgave).

4. Rådet vedtog den 27. maj 2002 den fælles holdning, som den foreligger i dok. .../02.

                                                
1 EFT C 365E af 19.12.2000, s. 1.
2 EFT C 343 af 5.12.2001, s. 257.
3 EFT C 123 af 25.4.2001, s. 24.
4 Endnu ikke offentliggjort i EFT.
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II. Formål

Der findes tre generationer af forsikringsdirektiver, der er blevet vedtaget i forskellige faser af

integrationsprocessen fra 1970'erne frem til 1992, hvor den tredje generation af forsikringsdi-

rektiver blev vedtaget. Heriblandt var der tre direktiver om livsforsikring (79/267/EØF,

90/619/EØF, 92/96/EØF). Formålet med forslaget om livsforsikring (omarbejdet udgave) var

at forenkle Fællesskabets lovgivning.

Ud over en kodificering af bestemmelserne i livsforsikringsdirektiverne indførte Kommissio-

nens forslag følgende ændringer af ovennævnte direktiver med henblik på at gøre den retlige

ramme mere sammenhængende og fuldstændig uden at overskride rammerne for en omar-

bejdning:

– Definitionen af "reguleret marked" (artikel 1, stk. 1, litra m)).

– Referencedatoerne vedrørende blandet virksomhed (artikel 18, stk. 3).

– Nogle bestemmelser vedrørende beregningen af fremtidige overskud (artikel 27 og 28, i
mellemtiden ændret i overensstemmelse med solvensdirektivet).

– Nogle bestemmelser vedrørende driftsplanen (artikel 51, stk. 3 og 4 )

– Undtagelser og ophævelse af restriktive foranstaltninger (artikel 60, stk. 2).

– Rettigheder erhvervet af eksisterende filialer (artikel 66, stk. 1 og 2).

Disse ændringer var nødvendige af forskellige årsager, enten for at udfylde huller i de eksiste-

rende retlige strukturer (artikel 1, litra m); artikel 51, stk. 3 og 4), for at præcisere bestemmel-

ser, der finder anvendelse for nye medlemsstater (artikel 18, stk. 3), eller for at forbedre den

"tekniske" overskuelighed (artikel 27 og 28; artikel 60, stk. 2; artikel 66, stk. 1 og 2).
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III. Analyse af den fælles holdning, som den foreligger i dok. 6446/02

1. Generelt

Rådet accepterede ændringerne af direktiverne indeholdt i Kommissionens forslag. Rå-

dets væsentligste ændring af Kommissionens forslag drejede sig om artikel 51, stk. 3 og

4. Denne tilpasning vedrørte driftsplanen for filialer i tredjelande og tog sigte på at brin-

ge affattelsen i overensstemmelse med tilsvarende bestemmelser, der gælder for Fælles-

skabets virksomheder inden for forsikringssektoren.

Den fælles holdning indeholder også nye bestemmelser, der skyldes det nye direktiv om

solvensmargen (2002/.../EF), der har ændret de relevante bestemmelser om solvensmar-

gen i de eksisterende livsforsikringsdirektiver. Disse bestemmelser [artikel 3, stk. 6, ar-

tikel 27, 28, 29, 30 og 38, artikel 69, stk. 3 og 5, og artikel 71] samt de tilsvarende be-

tragtninger er blevet tilføjet i teksten.

2. Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet vedtog ikke nogen ændringer af Kommissionens forslag.

3. Konklusion

Eftersom Europa-Parlamentet ikke vedtog nogen ændringer, og Rådet kun foretog en

væsentlig ændring i Kommissionens forslag, er det klart, at den fælles holdning, der

blev enstemmigt vedtaget af Rådet, afspejler og fuldt ud støtter formålet med det oprin-

delige forslag for så vidt angår kodificeringen og præciseringen af den retlige ramme.

Indarbejdelsen af de ændringer, som skyldes det nye direktiv om solvensmargen, i den

kodificerede del af den fælles holdning sikrer, at teksten til den omarbejdede udgave er

ajourført og fuldstændig.

________________________
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2000/0162 (COD)

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit

vedrørende

Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv om livsforsikring (omarbejdet udgave)

1- SAGSFORLØB

– Den 28. juni 2000 vedtog Kommissionen et forslag til Europa-Parlamentets og
Rådets direktiv om livsforsikring (omarbejdet udgave)1. Forslaget blev forelagt
Rådet og Europa-Parlamentet den 28. juni 2000.

– Det Økonomiske og Sociale Udvalg afgav på sin 378. forsamling den
24. januar 20012 positiv udtalelse om forslaget.

– Europa-Parlamentet vedtog en lovgivningsmæssig beslutning3, der indeholdt
dets udtalelse om Kommissionens forslag, under mødeperioden den 12.-
15. marts 2001. Parlamentet godkendte Kommissionens forslag uden
ændringsforslag.

– Den 27 maj 2002 vedtog Rådet sin fælles holdning4, som denne meddelelse
omhandler.

2- FORMÅLET MED KOMMISSIONENS FORSLAG

Hovedformålet med forslaget er at lette forståelse og anvendelsen af
forsikringsdirektiverne ved at omarbejde dem til en klar, sammenhængende og
fuldstændig lovtekst. Forslaget indeholder en omarbejdelse af alle de eksisterende
direktiver om livsforsikring til en enkelt tekst.

Ud over den rene kodificering af bestemmelserne har man fundet det nødvendigt at
foretage nogle mindre tilpasninger, som ikke berører tekstens indhold. Der er blot
tale om at rette udeladelser i de nuværende tekster, klarlægge visse retlige forhold og
slette navne på virksomheder, som har indstillet driften, og som man ikke længere
behøver at nævne. Forslaget går dermed videre end en ren kodificering og kaldes
derfor en omarbejdelse.

Tilpasningerne i Kommissionens forslag vedrører følgende punkter, som ikke berører
tekstens indhold: Artikel 1, stk. 1, litra m), definitionen af "reguleret marked",

                                                
1 KOM (2000) 398 endelig, EFT C 365 E af 19.12.2000., s. 1
2 EFT C 123 af 25.04.2001, s. 24
3 PE 298391. Ordfører Lord Inglewood.
4 EFT………..
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artikel 18, stk. 3, datoer for samtidige aktiviteter, artikel 27, nr. 3, litra a), beregning
af fremtidige overskud, artikel 49, stk. 2, litra g), og stk. 3 og 4, driftsplan, artikel 59,
stk. 2, undtagelser og ophævelse af restriktive foranstaltninger, og artikel 67, stk. 1,
rettigheder erhvervet af eksisterende filialer.

3- BEMÆRKNINGER TIL DEN FÆLLES HOLDNING

3.1. Parlamentet godkendte Kommissionens forslag ved førstebehandlingen uden
ændringer

3.1.1. Den fælles holdning tager fuldt hensyn til Kommissionens forslag, som blev
godkendt af Europa-Parlamentet ved førstebehandlingen uden ændringer.

3.2. Ændringer foretaget af Rådet i den fælles holdning

3.2.1. Efter at Rådets arbejdsgruppe har behandlet forslaget, er der foretaget en række
yderligere tekniske rettelser og tilpasninger i teksten til den fælles holdning for at
gøre direktivet mere sammenhængende og fuldstændigt. Ingen af disse tilpasninger
er af væsentlig betydning for indholdet, og de ligger fuldt ud inden for rammerne for
omarbejdelsen.

Den fælles holdning indeholder derfor tekniske rettelser og tilpasninger af forslaget
på følgende punkter:

– Betragtning 23 i den fælles holdning henviser til anden betragtning i direktiv
2000/64/EF5, som blev vedtaget, efter at Kommissionen havde fremsat det
omarbejdede forslag.

– Artikel 1, stk. 1, litra r) i den fælles holdning: i definitionen af snævre
forbindelser er begrebet kontrol fuldstændig tilpasset formuleringen i direktiv
95/26/EF.

– Artikel 3, stk. 7, i den fælles holdning, henvisningen til "Caisse d’Epargne de
l’Etat" i Luxembourg er slettet, da denne institution ikke længere beskæftiger
sig med forsikring.

– Artikel 16, stk. 3, i den fælles holdning: dette stykke er tilpasset artikel 2 i
direktiv 2000/64/EF.

– Artikel 18, stk. 3, i den fælles holdning: datoen for anvendelse af
specialiseringsprincippet på livsforsikringsselskaber i Østrig, Finland og
Sverige er fastsat som datoen for deres tiltrædelse, ligesom det var tilfældet for
de øvrige medlemsstater, der tiltrådte EU efter vedtagelsen af det relevante
direktiv.

– Artikel 20, stk. 1, punkt B, litra a), underpunkt i), første afsnit, i den fælles
holdning: den sidste sætning er slettet på grund af indførelsen af euroen.

                                                
5 EFT L 290 af 17.11.2000, s. 27
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– Artikel 51, stk. 3 og 4, i den fælles holdning: driftsplanen for filialer af
selskaber fra tredjelande, der er etableret i en medlemsstat, er tilpasset efter
kravene til driftsplaner for livsforsikringsselskaber i EU i artikel 7 i den fælles
holdning.

– I artikel 60, stk. 2, i den fælles holdning genindføres en formulering fra det
oprindelige direktiv, der blev fjernet ved omarbejdningen, fordi man finder, at
den er nødvendig for at undgå usikkerhed om bestemmelsens
anvendelsesområde.

– Artikel 65 i den fælles holdning samler forslagets artikel 58 og 66 i en enkelt
bestemmelse. De stammer fra to forskellige kodificerede direktiver, men havde
samme indhold. Dermed undgås unødvendige gentagelser.

– Artikel 69, stk. 2, i den fælles holdning tager højde for gennemførelsesdatoen
for direktiv 2000/64/EF, der blev vedtaget efter, at Kommissionen havde
fremsat det omarbejdede forslag.

– Den fælles holdning eliminerer også artikel 61 og 62 i Kommissionens forslag,
fordi de vedrører overgangsperioder, som blev indrømmet tidligere af de
kodificerede direktiver og allerede er udløbet.

– Præsentationen af bilag V i den fælles holdning, der indeholder en oversigt
over ophævede direktiver og gennemførelsesfrister, er ændret af
overskuelighedshensyn.

Alle de øvrige tilpasninger i den fælles holdning vedrører rent sproglige eller
grammatiske forhold samt nummereringen af artiklerne i det oprindelige forslag.

3.2.2. For at gøre omarbejdningen af livsforsikringsdirektiverne så aktuel som muligt
tilføjer den fælles holdning også de ændringer af direktiv 79/267/EØF, der netop er
indført ved direktiv 2002/12/EF6, hvad angår solvensmargenkrav for
livsforsikringsselskaber. Disse ændringer vedrører følgende betragtninger og artikler
i den fælles holdning:

– Betragtning 39 i den fælles holdning er ændret for at tilføje tredje betragtning i
direktiv 2002/12/EF.

– Betragtning 41 i den fælles holdning er suppleret for at indarbejde 8. og
11. betragtning i direktiv 2002/12/EF.

– Betragtning 43 i den fælles holdning indarbejder 12. betragtning i direktiv
2002/12/EF.

– Betragtning 50 i den fælles holdning er suppleret med en tilføjelse af
10. betragtning i direktiv 2002/12/EF.

– Artikel 3, stk. 6, i den fælles holdning er ændret for at indarbejde den ændring,
der blev foretaget af artikel 3, stk. 2, i direktiv 79/267/EØF, ved artikel 1, stk.
1, i direktiv 2002/12/EF.

                                                
6 EFT L 77 af 20.03.2002, s. 11
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– Artikel 27 i den fælles holdning er tilpasset for at indarbejde den ændring, der
blev foretaget af artikel 18 i direktiv 79/267/EØF, ved artikel 1, stk. 2, i
direktiv 2002/12/EF.

– Artikel 28 i den fælles holdning er tilpasset for at indarbejde den ændring, der
blev foretaget af artikel 19 i direktiv 79/267/EØF, ved artikel 1, stk. 2, i
direktiv 2002/12/EF.

– Artikel 29 i den fælles holdning er tilpasset for at indarbejde den ændring, der
blev foretaget af artikel 20 i direktiv 79/267/EØF, ved artikel 1, stk. 2, i
direktiv 2002/12/EF.

– Artikel 30 i den fælles holdning er tilpasset for at indarbejde den nye artikel
20(a), der blev tilføjet direktiv79/267/EØF ved artikel 1, stk. 3, i direktiv
2002/12/EF.

– Artikel 38 i den fælles holdning er tilpasset for at indarbejde den nye artikel
24(a), der blev tilføjet direktiv79/267/EØF ved artikel 1, stk. 4, i direktiv
2002/12/EF.

– Artikel 71 i den fælles holdning indarbejder de overgangsbestemmelser, der er
fastsat i artikel 2 i direktiv 2002/12/EF om anvendelsen af dette direktiv.

– Artikel 69, stk. 3 og 4 inddrager hensynet til den bestemmelse om
gennemførelsesdato, der er fastsat i artikel 3 i direktiv 2002/12/EF.

– Bilag IV til den fælles holdning indeholder nogle bestemmelser, der fortsat vil
gælde, indtil de erstattes af bestemmelserne i direktiv 2000/64/EF og
2002/12/EF, der er indgået i omarbejdelsen, men som endnu ikke vil være trådt
i kraft ved vedtagelsen af direktivet om omarbejdning. Dette bilag skal sikre
retssikkerheden med hensyn til gældende bestemmelser.

– Bilag VI til den fælles holdning svarer fuldt ud til bilag V til det omarbejdede
forslag.

4- KONKLUSION

Kommissionen finder, at Rådets fælles holdning i høj grad afspejler intentionerne
med Kommissionens forslag, som Europa-Parlamentet godkendte uden ændringer.
De tilpasninger og rettelser, Rådet har foretaget i sin fælles holdning, indebærer
ingen væsentlige ændringer af indholdet og ligger fuldt ud inden for rammerne af
omarbejdningen. Kommissionen anbefaler Europa-Parlamentet at godkende denne
fælles holdning.
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