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5 luku

Vaikeuksissa olevat tai säännösten vastaisesti toimivat vakuutusyritykset

37 artikla

Vaikeuksissa olevat vakuutusyritykset

1. Jos vakuutusyritys ei noudata 20 artiklan säännöksiä, sen yrityksen kotijäsenvaltion

toimivaltainen viranomainen voi kieltää varojen vapaan hallinnan ilmoitettuaan asiasta

sitoumusjäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille.

2. Sellaisen vakuutusyrityksen taloudellisen aseman ennalleen palauttamiseksi, jonka

solvenssimarginaali ei ole 28 artiklassa säädettyjen vähimmäisvaatimusten mukainen, yrityksen

kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on vaadittava, että sen hyväksyttäväksi esitetään

tervehdyttämissuunnitelma.

Jos toimivaltainen viranomainen katsoo, että vakuutusyrityksen taloudellinen asema heikkenee

huomattavasti, se voi poikkeustapauksissa rajoittaa myös vakuutusyrityksen varojen vapaata

hallintaa tai kieltää sen. Toimivaltaisen viranomaisen on sen jälkeen ilmoitettava kaikista

toteuttamistaan toimenpiteistä niille muiden jäsenvaltioiden viranomaisille, joiden alueella

vakuutusyritys harjoittaa liiketoimintaansa, ja kyseisten viranomaisten on ensiksi mainitun

viranomaisen pyynnöstä toteutettava samat toimenpiteet.

3. Jos solvenssimarginaali ei ole 29 artiklassa määritellyn takuurahaston mukainen,

kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on vaadittava vakuutusyritystä toimittamaan

viranomaisen hyväksyttäväksi lyhyen aikavälin rahoitussuunnitelma.
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Toimivaltainen viranomainen voi myös rajoittaa vakuutusyrityksen varojen vapaata hallintaa tai

kieltää sen kokonaan. Sen on ilmoitettava toimenpiteestään niiden muiden jäsenvaltioiden

viranomaisille, joiden alueilla vakuutusyritys harjoittaa liiketoimintaa, ja viimeksi mainittujen

viranomaisten on ensiksi mainitun pyynnöstä toteutettava samat toimenpiteet.

4. Toimivaltaiset viranomaiset voivat lisäksi toteuttaa kaikki tarpeelliset toimenpiteet

turvatakseen vakuutettujen edut 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa.

5. Jokaisen jäsenvaltion on annettava kaikki tarpeelliset määräykset voidakseen kansallisen

lainsäädäntönsä mukaisesti kieltää alueellaan sijaitsevien varojen vapaan hallinnan 1, 2 ja

3 kohdassa säädetyissä tapauksissa vakuutusyrityksen kotijäsenvaltion pyynnöstä, jonka on

osoitettava ne varat, joihin toimenpiteet kohdistetaan.

38 artikla

Taloudellisen aseman tervehdyttämissuunnitelma

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaisilla viranomaisilla on valtuudet vaatia

taloudellisen aseman tervehdyttämissuunnitelman laatimista vakuutusyrityksiltä, jos ne katsovat

vakuutuksenottajien oikeuksien olevan vaarannettuja. Tervehdyttämissuunnitelmassa on oltava

vähintään seuraavat tiedot tai selvitykset kolmelta seuraavalta tilikaudelta:

a) arviot hallintokustannuksista, erityisesti juoksevista yleiskuluista ja palkkioista;

b) suunnitelma, jossa on yksityiskohtaiset arviot tuloista ja menoista ensivakuutusliiketoimien ja

tulevien jälleenvakuutusten ja menevien jälleenvakuutusten osalta;
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c) taseen kehittymistä koskeva ennuste;

d) arviot vakuutusliikkeestä johtuvien velvoitteiden ja vaaditun solvenssimarginaalin

kattamiseen tarkoitetuista varoista;

e) yleinen jälleenvakuutuspolitiikka.

2. Jos vakuutuksenottajien oikeudet vaarantuvat yrityksen heikentyneen taloudellisen tilanteen

vuoksi, jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaisilla viranomaisilla on valtuudet velvoittaa

vakuutusyritykset pitämään korkeampaa vaadittua solvenssimarginaalia sen varmistamiseksi, että

vakuutusyritys pystyy täyttämään solvenssivaatimukset lähitulevaisuudessa. Tämän korkeamman

vaaditun solvenssimarginaalin on perustuttava 1 kohdassa tarkoitettuun taloudellisen aseman

tervehdyttämissuunnitelmaan.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaisilla viranomaisilla on valtuudet alentaa

kaikkien käytettävissä olevaan solvenssimarginaaliin hyväksyttävien erien arvoa erityisesti, jos

näiden erien markkina-arvossa on tapahtunut merkittäviä muutoksia viimeisen tilikauden

päättymisen jälkeen.
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4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaisilla viranomaisilla on valtuudet pienentää

28 artiklan mukaisesti määritettyä jälleenvakuutukseen perustuvaa alennusta solvenssimarginaalin,

jos

a) jälleenvakuutussopimukset tai niiden laatu ovat muuttuneet merkittävästi viimeksi kuluneesta

tilikaudesta;

b) jälleenvakuutussopimuksiin liittyvää riskinsiirtoa ei tapahdu tai se on vähäistä.

5. Jos toimivaltaiset viranomaiset ovat vaatineet vakuutusyritykseltä taloudellisen aseman

tervehdyttämissuunnitelmaa 1 kohdan mukaisesti, ne eivät saa antaa todistusta 14 artiklan 1 kohdan,

40 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan ja 42 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti niin kauan

kuin ne katsovat vakuutuksenottajien oikeuksien vaarantuvan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

39 artikla

Toimiluvan peruuttaminen

1. Kotijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi peruuttaa vakuutusyritykselle antamansa

toimiluvan, jos yritys:

a) ei käytä toimilupaa 12 kuukauden kuluessa, luopuu siitä nimenomaisesti tai lopettaa

liiketoimintansa yli kuudeksi kuukaudeksi, jollei kyseinen jäsenvaltio ole säätänyt, että

toimilupa raukeaa näissä tapauksissa,
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b) ei enää täytä toiminnan aloittamisen edellytyksiä,

c) ei ole voinut määräajassa toteuttaa 37 artiklassa tarkoitetussa tervehdyttämis- tai

rahoitussuunnitelmassa vahvistettuja toimenpiteitä, ja

d) laiminlyö törkeästi siihen sovellettavan lainsäädännön perusteella sille kuuluvia velvoitteita.

Jos toimilupa peruutetaan tai raukeaa, kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava

asiasta muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille, joiden on toteutettava aiheelliset

toimenpiteet estääkseen sen, että kyseinen vakuutusyritys aloittaa uuden liiketoiminnan niiden

alueella joko sijoittautumisvapauden tai palvelujen tarjoamisen vapauden perusteella.

Kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on toisaalta toteutettava näiden muiden

viranomaisten kanssa kaikki aiheelliset toimenpiteet vakuutettujen etujen turvaamiseksi ja

erityisesti rajoitettava vakuutusyrityksen varojen vapaata hallintaa 37 artiklan 1 ja 2 kohdan toisen

alakohdan tai 3 kohdan toisen alakohdan soveltamiseksi.

2. Toimiluvan peruuttamispäätös on perusteltava yksityiskohtaisesti ja annettava tiedoksi

kyseiselle vakuutusyritykselle.
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IV OSASTO

SIJOITTAUTUMISVAPAUTTA JA PALVELUJEN TARJOAMISEN VAPAUTTA

KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET

40 artikla

Sivukonttorin perustamista koskevat edellytykset

1. Vakuutusyrityksen, joka aikoo perustaa sivukonttorin toisen jäsenvaltion alueelle, on

ilmoitettava siitä kotijäsenvaltionsa toimivaltaisille viranomaisille.

2. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että vakuutusyritys, joka aikoo perustaa sivukonttorin toiseen

jäsenvaltioon, esittää seuraavat tiedot antaessaan 1 kohdan mukaisen ilmoituksen:

a) jäsenvaltio, jonka alueelle se aikoo perustaa sivukonttorin,

b) toimintasuunnitelma, jossa esitetään erityisesti millaista liiketoimintaa aiotaan harjoittaa ja

miten sivukonttorin hallinto on järjestetty,

c) siinä jäsenvaltiossa, jossa sivukonttori sijaitsee, oleva osoite, josta voidaan saada asiakirjoja ja

johon niitä voidaan lähettää edellyttäen, että tämä osoite on sama kuin se osoite, johon kaikki

valtuutetulle asiamiehelle annettavat tiedot lähetetään, ja
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d) sivukonttorin valtuutetun asiamiehen nimi, jolla on oltava riittävä toimivalta tehdä

vakuutusyritystä koskevia sitoumuksia kolmansien henkilöiden kanssa ja edustaa sitä sen

jäsenvaltion viranomaisissa ja tuomioistuimissa, jossa sivukonttori sijaitsee. Kun on kyse

Lloyd's -nimisestä vakuutuksenantajien yhteenliittymästä, vakuutussitoumuksista siinä

jäsenvaltiossa, jossa sivukonttori sijaitsee, mahdollisesti aiheutuvassa oikeusriidassa

vakuutettuja ei saa kohdella huonommin, kuin jos kanne olisi nostettu tavanomaista yritystä

vastaan. Valtuutetulla asiamiehellä on tämän vuoksi oltava riittävä toimivalta siihen, että

häntä vastaan voidaan nostaa kanne ja että hän voi toimia asianomaisia Lloyd's -nimisen

yhteenliittymän vakuutuksenantajia sitovasti.

3. Jollei kotijäsenvaltion toimivaltaisilla viranomaisilla ole suunniteltu toiminta huomioon ottaen

aihetta epäillä hallintorakenteen sopivuutta tai vakuutusyrityksen taloudellista tilaa taikka

hallituksen jäsenten, johtajien tai valtuutetun asiamiehen hyvämaineisuutta ja ammattipätevyyttä tai

-kokemusta, niiden on kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun kaikki 2 kohdassa tarkoitetut tiedot on

saatu, välitettävä kaikki nämä tiedot sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, jossa

sivukonttorin on tarkoitus sijaita, sekä ilmoitettava asiasta kyseiselle yritykselle.

Kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on myös todistettava, että vakuutusyrityksellä on

28 ja 29 artiklan mukaisesti laskettu vähimmäissolvenssimarginaali.

Kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten kieltäytyessä antamasta 2 kohdassa tarkoitettuja

tietoja sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, jossa sivukonttorin on tarkoitus sijaita, niiden

on esitettävä kyseiselle vakuutusyritykselle kieltäytymisensä syyt kolmen kuukauden kuluessa

kaikkien kysymyksessä olevien tietojen vastaanottamisesta. Tämä kieltäytyminen tai vastaamatta

jättäminen on voitava saattaa kotivaltion tuomioistuimen käsiteltäväksi.
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4. Ennen kuin vakuutusyrityksen sivukonttori aloittaa toimintansa, sen jäsenvaltion

toimivaltaisten viranomaisten, jossa sivukonttorin on tarkoitus sijaita, on kahden kuukauden

kuluessa siitä, kun 3 kohdassa tarkoitetut tiedot on saatu, ilmoitettava tarvittaessa kotijäsenvaltion

toimivaltaiselle viranomaiselle edellytykset, joita yleisen edun vuoksi on noudatettava

harjoitettaessa liiketoimintaa siinä jäsenvaltiossa, jossa sivukonttorin on tarkoitus sijaita.

5. Sivukonttori voidaan perustaa ja se voi aloittaa toimintansa, kun sen jäsenvaltion

toimivaltaisilta viranomaisilta, jossa sivukonttorin on tarkoitus sijaita, on saatu ilmoitus tai jos

tällaista ilmoitusta ei ole saatu, kun 4 kohdassa säädetty määräaika on päättynyt.

6. Edellä olevan 2 kohdan b, c tai d alakohdan mukaisesti annettujen tietojen muuttuessa

vakuutusyrityksen on ilmoitettava tästä muutoksesta kotijäsenvaltion ja sen jäsenvaltion, jossa

sivukonttori sijaitsee, toimivaltaisille viranomaisille vähintään kuukautta ennen muutoksen

toteuttamista, jotta kotijäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ja sen jäsenvaltion toimivaltaiset

viranomaiset, jossa sivukonttori sijaitsee, voivat täyttää 3 ja 4 kohdan mukaiset tehtävänsä.

41 artikla

Palvelujen tarjoamisen vapaus: kotijäsenvaltioille tehtävä ennakkoilmoitus

Vakuutusyrityksen, joka aikoo ensimmäisen kerran harjoittaa liiketoimintaa yhdessä tai

useammassa jäsenvaltiossa palvelujen tarjoamisen vapauden perusteella, on ilmoitettava asiasta

ennalta kotijäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille ja esitettävä niiden sitoumusten laatu, joita se

aikoo kattaa.
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42 artikla

Palvelujen tarjoamisen vapaus: kotijäsenvaltion ilmoitusvelvollisuus

1. Kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on kuukauden kuluessa 41 artiklassa

säädetystä ilmoituksesta annettava tiedoksi jäsenvaltiolle tai jäsenvaltioille, jonka tai joiden alueella

vakuutusyritys aikoo harjoittaa liiketoimintaa palvelujen tarjoamisen vapauden perusteella:

a) todistus siitä, että vakuutusyrityksellä on 28 ja 29 artiklan mukaisesti laskettu

vähimmäissolvenssimarginaali;

b) vakuutusluokat, joiden mukaista liiketoimintaa vakuutusyrityksellä on oikeus harjoittaa;

c) niiden sitoumusten laatu, joita vakuutusyritys aikoo kattaa siinä jäsenvaltiossa, jossa palveluja

aiotaan tarjota.

Samalla niiden on ilmoitettava asiasta kyseiselle vakuutusyritykselle.

2. Jos kotijäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset eivät määräajassa toimita 1 kohdassa

tarkoitettuja tietoja, niiden on samassa määräajassa ilmoitettava kyseiselle vakuutusyritykselle

kieltäytymisensä syyt. Kieltäytyminen on voitava saattaa kotijäsenvaltion tuomioistuimen

käsiteltäväksi.

3. Vakuutusyritys voi aloittaa liiketoimintansa sinä päivänä, jona se on todistettavasti saanut

tiedon 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetystä tiedoksiannosta.
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43 artikla

Palvelujen tarjoamisen vapaus: toiminnan muutokset

Kaikkiin muutoksiin, jotka vakuutusyritys aikoo tehdä 41 artiklassa tarkoitettuihin tietoihin, on

sovellettava 41 ja 42 artiklassa säädettyä menettelyä.

44 artikla

Kieli

Sen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset, jossa sivukonttori sijaitsee tai jossa palveluja tarjotaan,

voivat vaatia, että tämän jäsenvaltion alueella toimivien vakuutusyritysten liiketoimintaa koskevat

tiedot, jotka niillä on oikeus saada tämän direktiivin mukaisesti, toimitetaan niille kyseisen valtion

virallisella kielellä tai virallisilla kielillä.

45 artikla

Vakuutusehtoja ja maksuperusteita koskevat säännökset

Jäsenvaltio, jossa sivukonttori sijaitsee tai jossa palveluja tarjotaan, ei saa antaa säännöksiä, joissa

vaaditaan niiden vakuutussopimusten yleisten ja erityisten vakuutusehtojen, maksuperusteiden,

erityisesti vastuuvelan ja vakuutusmaksujen laskuperusteiden sekä lomakkeiden ja muiden

painotuotteiden ennalta hyväksymistä tai järjestelmällistä ilmoittamista, joita vakuutusyritys aikoo

käyttää vakuutuksenottajien kanssa asioidessaan. Vakuutussopimuksia koskevan kansallisten

säännösten noudattamisen valvomiseksi se voi ainoastaan vaatia, että kukin vakuutusyritys, joka

aikoo harjoittaa vakuutustoimintaa sen alueella sijoittautumisvapauden tai palvelujen tarjoamisen

vapauden perusteella, ilmoittaa tavalla, joka ei ole järjestelmällinen, niistä vakuutusehdoista ja

muista painetuista asiakirjoista, joita se aikoo käyttää, edellyttäen, että tämä vaatimus ei ole

vakuutusyrityksen liiketoiminnan harjoittamisen ennakkoedellytys.
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46 artikla

Säännösten noudattamatta jättäminen

1. Vakuutusyrityksen, joka harjoittaa liiketoimintaa sijoittautumisvapauden tai palvelujen

tarjoamisen vapauden perusteella, on annettava sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille,

jossa sivukonttori sijaitsee tai jossa palveluja tarjotaan, kaikki asiakirjat, joita siltä pyydetään tämän

artiklan soveltamiseksi jos tällaista velvoitetta sovelletaan myös vakuutusyrityksiin, joiden

kotipaikka on näissä jäsenvaltioissa.

2. Jos jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset toteavat, että vakuutusyritys, jolla on sivukonttori

sen alueella tai joka harjoittaa sen alueella liiketoimintaa palvelujen tarjoamisen vapauden

perusteella, ei noudata tässä valtiossa siihen sovellettavia säännöksiä, niiden on vaadittava kyseistä

vakuutusyritystä lopettamaan säännösten vastainen toiminta.

3. Jos kyseinen vakuutusyritys ei toteuta tarvittavia toimenpiteitä, asianomaisen jäsenvaltion

toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava asiasta kotijäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille.

Viranomaisten on toteutettava mahdollisimman nopeasti kaikki aiheelliset toimenpiteet sen

varmistamiseksi, että kyseinen vakuutusyritys lopettaa säännösten vastaisen toiminnan. Näiden

toimenpiteiden laadusta on ilmoitettava kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille.
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4. Jos vakuutusyritys edelleenkin rikkoo kyseisessä jäsenvaltiossa voimassa olevia säännöksiä

huolimatta kotijäsenvaltion toteuttamista toimenpiteistä tai rikkominen jatkuu siksi, että

toimenpiteet osoittautuvat riittämättömiksi tai niitä ei ole tässä valtiossa toteutettu, kyseinen

jäsenvaltio voi, ilmoitettuaan asiasta kotijäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, toteuttaa

aiheelliset toimenpiteet estääkseen säännösten vastaisen toiminnan jatkumisen tai rangaistakseen

siitä ja, jos se on ehdottoman tarpeellista, estää yritystä tekemästä uusia vakuutussopimuksia sen

alueella. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että tällaiset toimenpiteet voidaan niiden alueella

saattaa vakuutusyrityksille tiedoksi.

5. Mitä 2, 3 ja 4 kohdassa säädetään ei koske kyseisten jäsenvaltioiden toimivaltaa toteuttaa

kiireellisessä tapauksessa aiheellisia toimenpiteitä säännösten vastaisen toiminnan estämiseksi

alueellaan. Tähän sisältyy mahdollisuus estää vakuutusyrityksiä jatkamasta uusien

vakuutussopimusten tekemistä niiden alueella.

6. Mitä 2, 3 ja 4 kohdassa säädetään, ei rajoita jäsenvaltioiden oikeutta määrätä seuraamuksia

alueellaan tapahtuneesta säännösten vastaisesta toiminnasta.

7. Jos vakuutusyrityksellä, joka on toiminut säännösten vastaisesti, on toimipaikka tai

omaisuutta kyseissä jäsenvaltiossa, tämän valtion toimivaltaiset viranomaiset voivat kansallisen

lainsäädäntönsä mukaisesti soveltaa säännösten vastaisen toiminnan varalta säädettyjä hallinnollisia

seuraamuksia tämän toimipaikan tai omaisuuden osalta.
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8. Toimenpide, joka on toteutettu 3–7 kohdan mukaisesti ja joka sisältää seuraamuksia tai

rajoituksia vakuutusliikkeen harjoittamiselle, on perusteltava asianmukaisesti ja annettava tiedoksi

kyseiselle vakuutusyritykselle.

9. Joka toinen vuosi komissio antaa vakuutuskomitealle kertomuksen, jossa on kunkin

jäsenvaltion osalta niiden tapausten määrä ja laatu, joissa on tehty kielteinen päätös 40 tai

42 artiklan mukaisesti, taikka joissa on toteutettu toimenpiteitä tämän artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Jäsenvaltioiden on toimittava yhteistyössä komission kanssa antamalla tälle kyseisen kertomuksen

laatimista varten tarvittavat tiedot.

47 artikla

Mainonta

Tämä direktiivi ei estä niitä vakuutusyrityksiä, joilla on kotipaikka muussa jäsenvaltioissa,

mainostamasta palvelujaan kaikin mahdollisin viestinnän keinoin siinä jäsenvaltiossa, jossa

sivukonttori sijaitsee tai palveluja tarjotaan, sikäli, kuin nämä noudattavat mahdollisia tämän

mainonnan muotoa ja sisältöä koskevia yleisen edun vuoksi annettuja säännöksiä.
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48 artikla

Vakuutusyrityksen purkaminen

Jos vakuutusyritys puretaan, sivukonttorin välityksellä tai palvelujen tarjoamisen vapauden

perusteella tehdyistä vakuutussopimuksista johtuvat velvoitteet on täytettävä samalla tavalla kuin

tämän yrityksen muista vakuutussopimuksista johtuvat sitoumukset vakuutettujen ja edunsaajien

kansalaisuudesta riippumatta.

49 artikla

Tilastotiedot rajan ylittävistä tapahtumista

Jokaisen vakuutusyrityksen on ilmoitettava kotijäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle

erikseen sijoittautumisvapauden perusteella ja erikseen palvelujen tarjoamisen vapauden perusteella

toteutettujen tapahtumien osalta vakuutusmaksujen määrä jälleenvakuutusta vähentämättä

jäsenvaltioittain ja vakuutusluokittain, siten kuin vakuutusluokat I–IX on määritelty liitteessä I.

Kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava kyseiset tiedot kohtuullisessa ajassa ja

yhtenä kokonaisuutena jokaisen niitä pyytävän asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisille

viranomaisille.
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50 artikla

Vakuutusmaksuja koskevat verot

1. Jokaiseen vakuutussopimukseen sovelletaan yksinomaan sitoumusjäsenvaltion

vakuutusmaksuihin kohdistuvia välillisiä veroja ja veronluonteisia lisämaksuja, sekä Espanjan

osalta lakisääteisiä lisämaksuja espanjalaiselle "Consorcio de Compensación de Seguros" -nimiselle

elimelle käytettäväksi tässä jäsenvaltiossa sattuvista poikkeuksellisista tapahtumista aiheutuvien

tappioiden korvaamista koskevassa tehtävässä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta myöhempää

yhteensovittamista.

2. Sopimukseen 32 artiklan nojalla sovellettava laki ei vaikuta sovellettavaan

verotusjärjestelmään.

3. Jokaisen jäsenvaltion on sovellettava alueellaan sitoumuksia kattaviin vakuutusyrityksiin

kansallisia säännöksiä, jotka koskevat toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on turvata 1 kohdan

nojalla maksettavien välillisien verojen ja veronluonteisien maksujen periminen.
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V OSASTO

SÄÄNNÖT, JOITA SOVELLETAAN YHTEISÖN ALUEELLE SIJOITTAUTUNEIDEN

SELLAISTEN YRITYSTEN ASIOIMISTOIHIN TAI SIVUKONTTOREIHIN,

JOILLA ON KOTIPAIKKA YHTEISÖN ULKOPUOLELLA

51 artikla

Toimilupaa koskevat periaatteet ja edellytykset toimiluvan saamiseksi

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että yrityksillä, joiden kotipaikka on yhteisön ulkopuolella,

on virallinen toimilupa 2 artiklassa tarkoitetun toiminnan aloittamiselle alueellaan.

2. Jäsenvaltio saa myöntää toimiluvan, jos yritys täyttää vähintään seuraavat edellytykset:

a) sillä on kansallisen lainsäädäntönsä mukaan oikeus harjoittaa 2 artiklassa tarkoitettua

vakuutustoimintaa;

b) se perustaa asioimiston tai sivukonttorin jäsenvaltion alueelle;

c) se sitoutuu järjestämään asioimiston tai sivukonttorin sijaintipaikkaan siellä harjoittamaansa

toimintaa koskevan kirjanpidon sekä säilyttämään siellä kaikki liiketoimintaan liittyvät

asiakirjat;

d) se nimeää pääasiamiehen, jonka toimivaltainen viranomainen hyväksyy;
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e) yrityksen siinä jäsenvaltiossa, jossa se toimii, omistamien varojen määrä on vähintään puolet

29 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetystä takuurahaston

vähimmäismäärästä, minkä lisäksi se tallettaa vakuudeksi vähintään yhden neljäsosan

vähimmäismäärästä;

f) se sitoutuu ylläpitämään 55 artiklan mukaisen solvenssimarginaalin;

g) se esittää toimintasuunnitelman 3 kohdan säännösten mukaisesti.

3. Edellä 2 kohdan g alakohdassa tarkoitetun asioimiston tai sivukonttorin toimintasuunnitelman

on sisällettävä seuraavat tiedot tai selvitykset:

a) niiden sitoumusten laatu, joita yritys aikoo kattaa;

b) jälleenvakuutusta koskevat pääperiaatteet;

c) yrityksen 55 artiklassa tarkoitettujen solvenssimarginaalin ja takuurahaston tila;

d) hallinnon ja myyntiverkoston arvioidut perustamiskustannukset sekä niiden kattamiseen

tarkoitetut varat;
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lisäksi niihin tulee sisältyä kolmelta ensimmäiseltä tilikaudelta:

e) suunnitelma, jossa on yksityiskohtaiset arviot tuloista ja menoista ensivakuutusliiketoimien ja

tulevien jälleenvakuutusten ja menevien jälleenvakuutusten osalta;

f) taseen kehittymistä koskeva ennuste;

g) arviot vastuuvelan ja solvenssimarginaalin kattamiseen tarkoitetuista varoista.

4. Jäsenvaltio saa vaatia maksujen ja vakuutusteknisen vastuuvelan laskemisessa käytettävien

teknisten perusteiden järjestelmällistä ilmoittamista edellyttäen, että se ei ole vakuutusyrityksen

liiketoiminnan harjoittamisen ennakkoedellytys.

52 artikla

Kolmansien maiden yritysten sivukonttoreihin sovellettavat säännökset

1. a) Tässä osastossa tarkoitetut asioimistot ja sivukonttorit eivät saa, b alakohdassa säädetyin

poikkeuksin, jäsenvaltiossa samanaikaisesti harjoittaa toimintaa, jota tarkoitetaan

yhtäältä direktiivin 73/239/ETY liitteessä, ja toisaalta tässä direktiivissä.
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b) Jäljempänä c alakohdassa säädetyin poikkeuksin jäsenvaltiot voivat määrätä, että tässä

osastossa tarkoitetut asioimistot ja sivukonttorit, jotka harjoittivat 18 artiklan 3 kohdassa

tarkoitettuina asiaan kuuluvina päivinä jossakin jäsenvaltiossa kumpaakin toimintaa

samanaikaisesti, voivat jatkaa niitä siellä edellyttäen, että kumpaakin toimintaa

johdetaan erikseen 19 artiklan mukaisesti.

c) Jäsenvaltion, joka 18 artiklan 6 kohdan mukaisesti vaatii alueelleen perustettuja

yrityksiä lopettamaan sellaisten toiminnan lajien samanaikaisen harjoittamisen, joita ne

harjoittivat 18 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuina asiaan kuuluvina päivinä on myös

asetettava tämä vaatimus alueelleen perustetuille ja siellä samanaikaisesti molempia

toimintoja harjoittaville tässä osastossa tarkoitetuille asioimistoille ja sivukonttoreille.

d) Jäsenvaltiot voivat säätää, että tässä osastossa tarkoitetut asioimistot ja sivukonttorit,

jotka harjoittavat kotipaikassaan samanaikaisesti kumpaakin toimintaa ja jotka

18 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuina päivinä harjoittivat jonkin jäsenvaltion alueella

ainoastaan tässä direktiivissä tarkoitettua toimintaa, voivat jatkaa siellä toimintaansa.

Jos yritys aikoo harjoittaa tuolla alueella direktiivissä 73/239/ETY tarkoitettua

toimintaa, se voi harjoittaa tässä direktiivissä tarkoitettua toimintaa vain tytäryhtiönsä

kautta.

2. Tässä osastossa tarkoitettuihin asioimistoihin ja sivukonttoreihin sovelletaan 13 ja 37 artiklan

säännöksiä soveltuvin osin.
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Sovellettaessa 37 artiklaa rinnastetaan asioimistojen ja sivukonttoreiden kokonaisvakavaraisuutta

valvova viranomainen sen jäsenvaltion toimivaltaiseen viranomaiseen, jossa yrityksellä on

kotipaikka.

3. Jos 56 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu viranomainen peruuttaa toimiluvan, tämän viranomaisen

on ilmoitettava siitä niiden toisten jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille, joissa yritys

toimii, ja viimeksi mainittujen viranomaisten on toteutettava aiheelliset toimenpiteet. Jos syynä

toimiluvan peruuttamiseen on 56 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti lasketun

solvenssimarginaalin riittämättömyys, muidenkin kyseisten jäsenvaltioiden toimivaltaisten

viranomaisten on peruutettava antamansa toimiluvat.

53 artikla

Vakuutuskannan luovutus

1. Kansallisen lainsäädännön mukaisin edellytyksin kunkin jäsenvaltion on sallittava, että niiden

alueelle perustetut ja tässä osastossa tarkoitetut asioimistot ja sivukonttorit siirtävät kokonaan tai

osittain vakuutussopimuskantansa samaan jäsenvaltioon sijoittautuneelle vastaanottavalle

yritykselle, jos tämän jäsenvaltion tai tarvittaessa 56 artiklassa tarkoitetun jäsenvaltion

toimivaltaiset viranomaiset todistavat, että vastaanottavalla yrityksellä on kannanluovutus

huomioon ottaen tarpeellinen solvenssimarginaali.



7328/1/02 REV 1 ph 118
DG C II   FI

2. Kansallisen lainsäädännön mukaisin edellytyksin kunkin jäsenvaltion on sallittava, että sen

alueella perustetut ja tässä osastossa tarkoitetut asioimistot ja sivukonttorit siirtävät kokonaan tai

osittain vakuutuskantansa vakuutusyritykselle, jonka kotipaikka on toisessa jäsenvaltiossa, jos

tämän jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset todistavat, että vastaanottavalla yrityksellä on

kannanluovutus huomioon ottaen tarpeellinen solvenssimarginaali.

3. Jos jäsenvaltio sallii, että sen alueelle perustetut ja tässä osastossa tarkoitetut asioimistot tai

sivukonttorit kansallisen lainsäädännön mukaisin edellytyksin siirtävät kokonaan tai osittain

vakuutuskantansa tässä osastossa tarkoitetuille ja toisen jäsenvaltion alueelle perustetulle

asioimistolle tai sivukonttorille, sen on huolehdittava, että vastaanottavan yrityksen tai tarvittaessa

56 artiklassa tarkoitetun jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset todistavat, että vastaanottavalla

yrityksellä on kannanluovutus huomioon ottaen tarpeellinen solvenssimarginaali ja että

vastaanottavan yrityksen jäsenvaltion laki sallii tällaisen luovutuksen ja että tämä valtio hyväksyy

luovutuksen.

4. Edellä 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa sen jäsenvaltion, jossa luovuttava

asioimisto tai sivukonttori sijaitsee, on sallittava luovutus saatuaan siihen sitoumusjäsenvaltion

toimivaltaisten viranomaisten suostumuksen, jollei tämä ole sama jäsenvaltio, jossa luovuttava

asioimisto tai sivukonttori sijaitsee.

5. Niiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten, joita on asiassa kuultu, on annettava

tiedoksi lausuntonsa tai suostumuksensa luovuttavan vakuutusyrityksen kotijäsenvaltion

toimivaltaisille viranomaisille kolmen kuukauden kuluessa pyynnöstä; jos ne viranomaiset, joita on

asiassa kuultu, eivät ole antaneet vastausta määräajassa, vastauksen puuttumista pidetään

myönteistä lausuntoa tai hiljaista suostumusta vastaavana.
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6. Tämän artiklan mukaisesti hyväksytty luovutus julkistetaan kansallisen lainsäädännön

edellyttämällä tavalla sitoumusjäsenvaltiossa. Tämä luovutus on välittömästi voimassa

vakuutuksenottajiin, vakuutettuihin ja kaikkiin muihin henkilöihin nähden, joilla on luovutetuista

sopimuksista johtuvia oikeuksia tai velvoitteita.

Tämä säännös ei rajoita jäsenvaltioiden oikeutta antaa vakuutuksenottajille mahdollisuus irtisanoa

sopimus tietyssä määräajassa luovutuksesta.

54 artikla

Vakuutustekninen vastuuvelka

Jäsenvaltioiden on vaadittava, että yritykset muodostavat 20 artiklassa tarkoitetun riittävän

vakuutusteknisen vastuuvelan, joka kattaa näiden jäsenvaltioiden alueilla tehdyistä

vakuutussopimuksista aiheutuvan vastuun. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että asioimisto tai

sivukonttori kattaa tämän vastuuvelan samansuuruisin ja toisiaan vastaavin varoin liitteen II

mukaisesti.

Jäsenvaltion lainsäädäntöä on sovellettava vakuutusteknisen vastuuvelan laskemiseen, sallittujen

sijoituskohteiden määrittelyyn ja varojen arvostukseen sekä tarvittaessa sen vahvistamiseen, mihin

määrään saakka näitä varoja voidaan käyttää vakuutusteknisen vastuuvelan kattamiseen.

Asianomaisen jäsenvaltion on vaadittava, että vakuutusteknistä vastuuvelkaa kattavat varat

sijaitsevat sen alueella. Tällöin on kuitenkin sovellettava 20 artiklan 4 kohtaa.
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55 artikla

Solvenssimarginaali ja takuurahasto

1. Jäsenvaltion on vaadittava, että niiden alueille perustettujen asioimistojen tai sivukonttoreiden

solvenssimarginaalit muodostuvat 27 artiklassa luetelluista eristä. Solvenssimarginaalin

vähimmäismäärä lasketaan 28 artiklan mukaisesti. Tämän marginaalin laskemisessa otetaan

kuitenkin huomioon vain kyseisen asioimiston tai sivukonttorin harjoittama toiminta.

2. Yksi kolmasosa solvenssimarginaalin vähimmäismäärästä muodostaa takuurahaston.

Tämän rahaston määrä ei kuitenkaan saa olla pienempi kuin puolet 29 artiklan 2 kohdan

ensimmäisen alakohdan mukaisesta vähimmäismäärästä. Edellä 51 artiklan 2 kohdan e alakohdan

mukainen alkutallete luetaan tähän rahastoon.

Takuurahasto ja sen vähimmäismäärä muodostetaan 29 artiklan mukaisesti.

3. Solvenssimarginaalin vähimmäismäärää vastaavat varat on pidettävä siinä jäsenvaltiossa,

jossa toimintaa harjoitetaan, takuurahaston määrään saakka ja sen yli menevä osa yhteisön alueella.
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56 artikla

Useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa toimiluvan saaneille yrityksille myönnettävät etuudet

1. Yritykset, jotka ovat hakeneet toimilupaa tai saaneet sen useammalta kuin yhdeltä

jäsenvaltiolta, voivat hakea seuraavia vain yhdessä myönnettäviä etuja:

a) edellä 55 artiklassa tarkoitettu solvenssimarginaali lasketaan yrityksen koko yhteisön alueella

harjoittaman liiketoiminnan mukaan; tätä laskelmaa varten otetaan ainoastaan huomioon

kaikkien niiden asioimistojen tai sivukonttoreiden toiminta, jotka on perustettu yhteisön

alueelle;

b) edellä 51 artiklan 2 kohdan e alakohdassa tarkoitettu tallete tehdään vain yhteen näistä

jäsenvaltioista;

c) takuurahaston muodostavat varat voivat sijaita missä tahansa niistä jäsenvaltioista, joissa

yritys toimii.

2. Hakemus 1 kohdassa tarkoitettujen etujen saamiseksi on tehtävä kyseisten jäsenvaltioiden

toimivaltaisille viranomaisille. Hakemuksessa on mainittava se jäsenvaltion viranomainen, joka

tulevaisuudessa valvoo yhteisöön perustettujen asioimistojen tai sivukonttoreiden koko

liiketoiminnan vakavaraisuutta. Yrityksen on perusteltava viranomaisen valinta. Tallete on tehtävä

tässä jäsenvaltiossa.
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3. Edellä 1 kohdassa mainitut edut voidaan myöntää vain, jos toimivaltaiset viranomaiset

kaikissa niissä jäsenvaltioissa, joissa hakemus on tehty, suostuvat tähän. Edut tulevat voimaan heti,

kun valittu valvontaviranomainen ilmoittaa toisille toimivaltaisille valvontaviranomaisille

valvovansa yhteisössä sijaitsevien asioimistojen ja sivukonttoreiden koko liiketoiminnan

vakavaraisuutta.

Valitun toimivaltaisen valvontaviranomaisen on saatava muilta jäsenvaltioilta niiden alueelle

perustettujen asioimistojen ja sivukonttoreiden kokonaisvakavaraisuuden valvontaan tarvittavat

tiedot.

4. Yhden tai useamman jäsenvaltion pyynnöstä, joita asia koskee, kaikkien asianomaisten

jäsenvaltioiden on samanaikaisesti peruutettava tämän artiklan nojalla myönnetyt edut.

57 artikla

Kolmansien maiden kanssa tehdyt sopimukset

Yhteisö voi perustamissopimuksen mukaisesti tehdyillä sopimuksilla sitoutua yhden tai useamman

kolmannen maan kanssa soveltamaan tämän osaston säännöksistä poikkeavia säännöksiä

varmistaakseen vastavuoroisuuteen perustuvalla tavalla riittävän turvan jäsenvaltioiden

vakuutetuille.
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VI OSASTO

KOLMANNEN VALTION LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISALAAN KUULUVAN

EMOYRITYKSEN TYTÄRYRITYKSIIN TAIKKA TÄLLAISTEN EMOYRITYKSEN

SUORITTAMIIN OMISTUSOSUUKSIEN HANKINTOIHIN

SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖKSET

58 artikla

Jäsenvaltioiden velvollisuus tiedottaa komissiolle

Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava komissiolle:

a) yhden tai useamman sellaisen emoyrityksen suoraan tai välillisesti omistamalle

tytäryritykselle annetusta toimiluvasta, johon sovelletaan kolmannen maan lainsäädäntöä.

Komissio ilmoittaa asiasta 65 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle komitealle;

b) jos tällainen emoyritys hankkii yhteisön vakuutusyrityksestä osuuden, joka muuttaisi viimeksi

mainitun sen tytäryritykseksi. Komissio ilmoittaa asiasta 65 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle

komitealle.

Kun toimilupa myönnetään yhden tai useamman sellaisen emoyrityksen, johon sovelletaan

kolmannen maan lainsäädäntöä, suoraan tai välillisesti omistamalle tytäryritykselle, yritysryhmän

rakenne on määritettävä ilmoituksessa, jonka toimivaltainen viranomainen tekee komissiolle.
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59 artikla

Yhteisön vakuutusyritysten saama kohtelu kolmansissa maissa

1. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kaikista yleisistä vaikeuksista, joita niiden

vakuutusyrityksillä on niiden sijoittautuessa kolmanteen valtioon tai harjoittaessaan siellä

toimintaansa.

2. Komissio laatii määräajoin kertomuksen, jossa 3 ja 4 kohdan mukaisesti tarkastellaan

yhteisön vakuutusyritysten kolmansissa valtioissa saamaa kohtelua sijoittautumisessa ja

vakuutusliikkeen harjoittamisessa sekä osuuksien hankkimisessa kolmansien maiden

vakuutusyrityksistä. Komissio antaa nuo selvitykset sekä tarvittavat ehdotukset neuvostolle.

3 Jos komissio havaitsee joko 2 kohdassa tarkoitettujen kertomusten tai muiden tietojen

perusteella, että jokin kolmas maa ei myönnä yhteisön vakuutusyrityksille yhtä tehokasta

markkinoillepääsyä kuin yhteisö myöntää tuon kolmannen maan vakuutusyrityksille, komissio voi

pyytää neuvostolta tarvittavia valtuuksia neuvotellakseen yhtäläisten kilpailuedellytysten saamisesta

yhteisön vakuutusyrityksille. Neuvosto päättää asiasta määräenemmistöllä.
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4. Jos komissio havaitsee joko 2 kohdassa tarkoitettujen kertomusten tai muiden tietojen

perusteella, että jossakin kolmannessa maassa toimivat yhteisön vakuutusyritykset eivät saa

osakseen sellaista kansallista kohtelua, joka antaisi niille samat kilpailuedellytykset kuin

kotimaisille vakuutusyrityksille, ja että tehokkaan markkinoillepääsyn edellytykset eivät täyty,

komissio voi aloittaa neuvottelut tilanteen korjaamiseksi.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa voidaan neuvottelujen aloittamisen lisäksi

milloin tahansa 65 artiklan 2 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti päättää myös, että

jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on rajoitettava tai lykättävä päätöksiään, jotka

koskevat:

– vireillä olevia ja tulevia toimilupahakemuksia, ja

– suorien tai välillisten osuuksien hankintoja, joita kyseisen kolmannen maan lainsäädännön

alaiset emoyritykset suorittavat.

Nämä toimenpiteet saavat olla voimassa enintään kolme kuukautta.

Neuvosto voi komission ehdotuksesta päättää määräenemmistöllä ennen tuon kolmen kuukauden

määräajan päättymistä neuvottelujen tulosten perusteella toimenpiteiden jatkamisesta.
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Tällaista päätösten rajoittamista tai lykkäämistä ei saa soveltaa tapauksiin, joissa yhteisössä

toimiluvan saaneet vakuutusyritykset tai niiden tytäryritykset perustavat tytäryrityksiä tai joissa

sellaiset yritykset tai tytäryritykset hankkivat osuuksia yhteisön vakuutusyrityksistä.

5. Kun komissio havaitsee, että jokin 3 tai 4 kohdassa kuvattu tilanne on syntynyt,

jäsenvaltioiden on ilmoitettava sille sen pyynnöstä:

a) jokaisesta sellaisen tytäryrityksen toimilupahakemuksesta, jonka yksi tai useampi kyseisen

kolmannen maan lainsäädännön alainen emoyritys suoraan tai välillisesti omistaa;

b) jokaisesta tällaisen yrityksen suunnitelmasta hankkia sellainen osuus yhteisön

vakuutusyrityksestä, että jälkimmäisestä tulisi edellisen tytäryritys.

Tämä tietojenantovelvollisuus lakkaa, kun 3 tai 4 kohdassa tarkoitetun kolmannen maan kanssa on

päästy sopimukseen tai kun 4 kohdan toisessa ja kolmannessa alakohdassa tarkoitettujen toimen

pisteiden soveltaminen päättyy.

6. Tämän artiklan mukaisten toimenpiteiden on oltava niiden velvoitteiden mukaisia, joita

yhteisöllä on vakuutusyritysten toiminnan aloittamista ja harjoittamista koskevien kahden- ja

monenvälisten kansain välisten sopimusten nojalla.
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VII OSASTO

 SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET JA MUUT SÄÄNNÖKSET

60 artikla

Poikkeukset ja rajoitusten kumoaminen

1. Yritykset, jotka on perustettu Yhdistyneeseen kuningaskuntaan kuninkaallisella

erityissäädöksellä ("by Royal Charter"), erityisellä asiakirjalla ("by private Act") tai erityisellä

viranomaisen päätöksellä ("by special Public Act") voivat jatkaa toimintaansa rajoittamattoman ajan

siinä oikeudellisessa muodossa, jossa ne on rekisteröity 15 päivänä maaliskuuta 1979.

Yhdistyneen kuningaskunnan on laadittava näistä yrityksistä luettelo ja toimitettava se toisille

jäsenvaltioille ja komissiolle.

2. "Societies registered under the Friendly Societies Acts" -tyyppiset laitokset Yhdistyneessä

kuningaskunnassa voivat jatkaa tarkoituksensa mukaista henkivakuutus- ja säästökassatoimintaa,

jota ne harjoittivat 15 päivänä maaliskuuta 1979.
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61 artikla

Todistus hyvästä maineesta

1. Jos jäsenvaltio vaatii omilta kansalaisiltaan todistuksen hyvästä maineesta sekä todistuksen

siitä, ettei henkilö ole ollut konkurssissa, tai todistuksen jommastakummasta näistä seikoista, tuon

valtion on hyväksyttävä muiden jäsenvaltioiden kansalaisilta riittäväksi todisteeksi esitetty ote

tuomioistuimen ylläpitämästä rekisteristä tai, jos tällaista ei ole, näiden edellytysten täyttymistä

osoittava vastaava asiakirja, jonka toimivaltainen oikeus- tai hallintoviranomainen on antanut

kotijäsenvaltiossa tai jäsenvaltiossa, josta kyseinen henkilö tulee.

2. Jos kotijäsenvaltiossa tai jäsenvaltiossa, josta ulkomaan kansalainen tulee, ei anneta

1 kohdassa tarkoitettua asiakirjaa, sen sijasta voidaan antaa valaehtoinen ilmoitus – tai jollei

valtiossa käytetä valaa, valan sijasta voidaan antaa juhlallinen vakuutus – jonka kyseinen henkilö

antaa toimivaltaiselle oikeus- tai hallintoviranomaiselle tai tarvittaessa notaarille kotijäsenvaltiossa

tai jäsenvaltiossa, josta hän tulee; toimivaltaisen viranomaisen tai notaarin on todistettava

valaehtoinen tai juhlallisen vakuutuksen muodossa annettu ilmoitus oikeaksi. Vakuutus siitä, ettei

henkilöä ole asetettu konkurssiin, voidaan myös antaa toimivaltaiselle ammatilliselle tai

toimialayhteisön elimelle.

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut asiakirjat eivät saa niitä esitettäessä olla kolmea kuukautta

vanhempia.
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4. Jäsenvaltioiden on nimettävä ne viranomaiset ja yhteisöt, jotka ovat toimivaltaisia antamaan

1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja asiakirjoja, sekä ilmoitettava tästä viipymättä muille jäsenvaltioille ja

komissiolle.

Kunkin jäsenvaltion on myös ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle ne viranomaiset tai

yhteisöt, joille tässä artiklassa tarkoitetut asiakirjat on esitettävä haettaessa lupaa 2 artiklassa

tarkoitetun toiminnan harjoittamiseen tämän jäsenvaltion alueella.

VIII OSASTO

LOPPUSÄÄNNÖKSET

62 artikla

Jäsenvaltioiden ja komission välinen yhteistyö

Komission ja jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on toimittava tiiviissä yhteistyössä

helpottaakseen tässä direktiivissä tarkoitettujen vakuutuslajien ja tarkoitetun toiminnan valvontaa

yhteisössä.
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Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kaikista olennaisista vaikeuksista, jotka liittyvät tämän

direktiivin soveltamiseen, muun muassa jos jäsenvaltio havaitsee, että tarkoitettua liiketoimintaa

siirtyy epätavallisessa määrin sen alueelle sijoittautuneiden yritysten vahingoksi ja välittömästi sen

rajojen ulkopuolelle perustettujen asioimistojen ja sivukonttoreiden eduksi.

Komission ja kyseisten jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on tutkittava nämä vaikeudet

mahdollisimman nopeasti sopivan ratkaisun löytämiseksi.

Tarvittaessa komissio tekee neuvostolle aiheelliset ehdotukset.
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63 artikla

Kertomukset palvelujen tarjoamisen vapauteen perustuvien vakuutusmarkkinoiden kehityksestä

Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle säännöllisesti, ensimmäisen kerran

20 päivänä marraskuuta 1995, kertomuksen palvelujen tarjoamisen vapauteen perustuvien

vakuutusmarkkinoiden kehityksestä.

64 artikla

Tekniset mukautukset

Seuraavat tähän direktiiviin tehtävät tekniset mukautukset annetaan 65 artiklan 2 kohdassa säädetyn

menettelyn mukaisesti:

− edellä 6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädettyjen yhtiömuotojen lisääminen,

− liitteessä I tarkoitetun luettelon muutokset; tämän luettelon sanaston mukauttaminen

vakuutusmarkkinoiden kehityksen huomioon ottamiseksi,

− edellä 27 artiklassa lueteltujen solvenssimarginaalin muodostavien erien täsmentäminen

uusien rahoitusvälineiden luomisen huomioon ottamiseksi,

− edellä 29 artiklan 2 kohdassa säädetyn takuurahaston vähimmäismäärän muuttaminen

talouden ja rahoitusta koskevan kehityksen huomioon ottamiseksi,
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− muutokset uusien rahoitusvälineiden luomisen huomioon ottamiseksi, 23 artiklassa säädettyä

vakuutusteknistä vastuuvelkaa kattavia varoja koskevaan luetteloon sekä 24 artiklassa

annettuihin sijoitusten hajauttamista koskeviin määräyksiin,

− tämän direktiivin liitteessä II olevien vastaavuussääntöjen lieventämisen muutokset uusilta

valuuttariskeiltä suojautumista koskevien rahoitusvälineiden kehityksen tai talous- ja

rahaliittoa koskevan kehityksen huomioon ottamiseksi,

− määritelmien täsmentäminen tämän direktiivin yhdenmukaisen soveltamisen turvaamiseksi

koko yhteisössä, ja

− tarpeelliset tekniset mukautukset enimmäiskorkojen vahvistamista koskeviin määräyksiin

20 artiklan soveltamiseksi, erityisesti talous- ja rahaliiton kehityksen huomioon ottamiseksi.

65 artikla

Komiteamenettely

1. Komissiota avustaa direktiivillä 91/675/ETY perustettu vakuutuskomitea.

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa ottaen

huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.
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Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetty määräaika vahvistetaan kolmeksi

kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

66 artikla

Liiketoimintaa harjoittavien sivukonttoreiden ja vakuutusyritysten saamat oikeudet

1. Sivukonttoreiden, jotka ovat aloittaneet liiketoimintansa kyseisen sivukonttorin

sijoittautumisjäsenvaltion säännösten mukaisesti ennen 1 päivää heinäkuuta 1994, katsotaan

toimineen 40 artiklan 1–5 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

Niitä koskevat kyseisestä voimaantulopäivästä 13, 20, 37, 39 ja 46 artiklan säännökset.

2. Edellä 41 ja 42 artiklat eivät rajoita palvelujen tarjoamisen vapauden perusteella

liiketoimintaa harjoittavien vakuutusyritysten niitä oikeuksia, jotka ne ovat saaneet ennen 1 päivää

heinäkuuta 1994.

67 artikla

Asian saattaminen tuomioistuimen käsittelyyn

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että tämän direktiivin mukaisesti annettujen lakien, asetusten ja

hallinnollisten määräysten soveltamiseksi tehdyt vakuutusyritystä koskevat päätökset voidaan

saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi.



7328/1/02 REV 1 ph 134
DG C II   FI

68 artikla

Euroina ilmoitettujen määrien tarkastaminen

1. Komissio antaa neuvostolle 15 päivään maaliskuuta 1985 mennessä kertomuksen tässä

direktiivissä asetettujen taloudellisten vaatimusten vaikutuksista jäsenvaltioiden

vakuutusmarkkinoihin.

2. Komission ehdotuksesta neuvosto joka toinen vuosi tarkastelee ja tarvittaessa muuttaa tässä

direktiivissä euroina ilmoitetut määrät ottaen huomioon yhteisön talouskehityksen ja rahaolojen

kehityksen.

69 artikla

Uusien säännösten täytäntöönpano

1. Jäsenvaltioiden on saatettava 1 artiklan 1 kohdan m alakohdan, 18 artiklan 3 kohdan,

51 artiklan 2 kohdan g alakohdan sekä 3 ja 4 kohdan, 60 artiklan 2 kohdan ja 66 artiklan 1 kohdan

noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään ...*.

Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

2. Jäsenvaltioiden on saatettava 16 artiklan 3 kohdan noudattamisen edellyttämät lait, asetukset

ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 17 päivänä marraskuuta 2002. Niiden on

ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä. Ennen tätä ajankohtaa jäsenvaltioiden on sovellettava

liitteessä IV olevan 1 kohdan mukaista määräystä.

                                                
* 18 kuukautta tämän direktiivin voimaantulosta.



7328/1/02 REV 1 ph 135
DG C II   FI

3. Jäsenvaltioiden on annettava ennen 20 päivää syyskuuta 2003 3 artiklan 6 kohdan, 27, 28, 29,

30 ja 38 artiklan noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset. Niiden on

ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että ensimmäisen alakohdan säännöksiä sovelletaan ensimmäisen

kerran 1 päivänä tammikuuta 2004 tai kyseisenä kalenterivuotena alkavien tilikausien tilinpäätösten

valvontaan. Ennen tätä ajankohtaa jäsenvaltioiden on sovellettava liitteessä IV olevan 2 ja 3 kohdan

mukaisia määräyksiä.

4. Edellä 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava

tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan.

Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

5. Komissio toimittaa viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2007 Euroopan parlamentille ja

neuvostolle kertomuksen 3 artiklan 6 kohdan sekä 27, 28, 29, 30 ja 38 artiklan soveltamisesta ja

tarvittaessa pidemmälle menevän yhdenmukaistamisen tarpeesta. Kertomuksesta on käytävä ilmi,

miten jäsenvaltiot ovat hyödyntäneet kyseisten artiklojen mukaisesti tarjottuja mahdollisuuksia ja

etenkin, onko kansallisille valvontaviranomaisille annettu harkintavalta johtanut siihen, että

valvonnassa on huomattavia eroja yhtenäismarkkinoilla.
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70 artikla

Tiedonanto komissiolle

Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset

kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

71 artikla

Siirtymäkausi 3 artiklan 6 kohdan sekä 27, 28, 29, 30 ja 38 artiklan osalta

1. Jäsenvaltiot voivat myöntää vakuutusyrityksille, jotka 20 päivänä maaliskuuta 2002

harjoittavat vakuutustoimintaa niiden alueilla yhdessä tai useammassa liitteessä I tarkoitetussa

vakuutusluokassa, viiden vuoden määräajan kyseisestä päivästä alkaen toimintansa

mukauttamiseksi 3 artiklan 6 kohdassa sekä 27, 28, 29, 30 ja 38 artiklassa säädettyihin

vaatimuksiin.

2. Jäsenvaltiot voivat myöntää kaikille 1 kohdassa tarkoitetuille yrityksille, jotka

viisivuotiskauden päättyessä eivät vielä ole kokonaan muodostaneet vaadittua solvenssimarginaalia,

enintään kahden vuoden lisäajan edellyttäen, että nämä yritykset ovat 37 artiklan mukaisesti

esittäneet valvontaviranomaisen hyväksyttäväksi toimenpiteet, jotka ne aikovat tätä varten toteuttaa.
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72 artikla

Kumotut direktiivit ja niiden vastaavuus tämän direktiivin kanssa

1. Kumotaan liitteessä V olevassa A osassa luetellut direktiivit, sanotun kuitenkaan rajoittamatta

liitteessä V olevassa B osassa olevia kyseisten direktiivien jäsenvaltioita velvoittavia määräaikoja,

joiden kuluessa niiden on saatettava nämä direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sovellettava

niitä.

2. Viittauksia kumottuihin direktiiveihin pidetään viittauksina tähän direktiiviin liitteessä VI

olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

73 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa

lehdessä.
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74 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

________________________
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LIITE I

Vakuutusluokat

I Vakuutukset, joita tarkoitetaan 2 artiklan 1 alakohdan a, b ja c alakohdassa, lukuun

ottamatta II ja III luokassa tarkoitettuja vakuutuksia

II Vakuutus avioliiton varalta, vakuutus syntymän varalta

III Vakuutukset, joita tarkoitetaan 2 artiklan 1 alakohdan a ja b alakohdassa ja jotka liittyvät

sijoitusrahastoihin

IV Pysyvä sairausvakuutus ("permanent health insurance"), jota tarkoitetaan 2 artiklan

1 alakohdan d alakohdassa

V Tontiinit, joita tarkoitetaan 2 artiklan 2 alakohdan a alakohdassa

VI Kertyneen pääoman takaisinmaksua koskevat sopimukset, joita tarkoitetaan 2 artiklan

2 alakohdan b alakohdassa

VII Ryhmäeläkerahastojen hoitaminen, jota tarkoitetaan 2 artiklan 2 alakohdan c ja

d alakohdassa

VIII Toiminta, jota tarkoitetaan 2 artiklan 2 alakohdan e alakohdassa

IX Toiminta, jota tarkoitetaan 2 artiklan 3 alakohdassa

________________________
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LIITE II

Vastaavuussäännöt

Valuutta, jossa vakuutuksenantajan sitoumukset vaaditaan maksettavaksi, on määriteltävä

seuraavien määräysten mukaisesti.

1. Kun sopimuksen antama vakuutusturva on ilmoitettu tietyssä valuutassa, katsotaan, että

vakuutuksenantajan sitoumukset on maksettava tässä valuutassa.

2. Jäsenvaltiot voivat antaa vakuutusyrityksille luvan jättää kattamatta vakuutusteknisen

vastuuvelkansa, mukaan lukien vakuutusmaksuvastuu, sitoumusten valuuttaa vastaavilla

varoilla, jos edellä mainittujen yksityiskohtaisten määräysten soveltaminen johtaisi siihen, että

vakuutusyrityksellä on oltava vastaavuusperiaatetta noudattaakseen hallussaan yhdessä

valuutassa olevia varoja määrä, joka on enintään 7 prosenttia muissa valuutoissa olevista

varoista.

3. Jäsenvaltiot voivat päättää, etteivät ne vaadi vakuutusyrityksiä soveltamaan

vastaavuusperiaatetta, kun sitoumukset vaaditaan maksettavaksi muussa kuin jäsenvaltion

valuutassa, jos tässä valuutassa olevat sijoitukset ovat säänneltyjä tai jos valuutan on

noudatettava siirtorajoituksia tai jos se ei muiden vastaavien syiden vuoksi sovi

vakuutusteknisen vastuuvelan kattamiseen.

4. Vakuutusyrityksillä on oikeus olla kattamatta toisiaan vastaavilla varoilla määrä, joka on

enintään 20 prosenttia niiden sitoumuksista tietyssä valuutassa.
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Eri valuutoissa olevien varojen kokonaismäärän on kuitenkin oltava vähintään yhtä suuri kuin

kaikissa valuutoissa olevien sitoumusten yhteismäärä.

5. Jäsenvaltio voi määrätä, että kun sitoumukset on edellä olevien yksityiskohtaisten määräysten

nojalla katettava jonkin jäsenvaltion valuutassa ilmaistuin varoin, tämä vaatimus on katsottava

täytetyksi myös, kun varat on ilmaistu euroina.

________________________
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LIITE III

Vakuutuksenottajalle annettavat tiedot

Seuraavat tiedot, jotka on annettava tiedoksi vakuutuksenottajalle joko (A) ennen sopimuksen

tekemistä tai (B) sopimuksen voimassaoloaikana, on ilmoitettava selkeästi ja täsmällisesti

kirjallisina ja niiden on oltava annettu sitoumusjäsen valtion virallisella kielellä.

Nämä tiedot voidaan kuitenkin antaa muulla kielellä, jos vakuutuksenottaja pyytää sitä ja

jäsenvaltion laki sallii sen tai jos vakuutuksenottaja voi vapaasti valita sopimukseen sovellettavan

lain.
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A. Ennen sopimuksen tekemistä

Vakuutusyritystä koskevat tiedot Sitoumusta koskevat tiedot

a.1. Yrityksen nimi tai
toiminimi, oikeudellinen
muoto

a.2. Se jäsenvaltio, jossa yhtiön
kotipaikka ja tarvittaessa,
jossa sen asioimisto tai
sivukonttori sijaitsee

a.3. Kotipaikan osoite ja
tarvittaessa sen asioimiston
tai sivukonttorin osoite
jonka kanssa sopimus on
tehty

a.4. Kunkin edun ja vaihtoehdon
määrittely

a.5. Sopimuksen voimassaoloaika

a.6. Sopimuksen irtisanomista
koskevat yksityiskohtaiset
säännöt

a.7. Vakuutusmaksujen maksamista
ja maksukautta koskevat
yksityiskohtaiset säännöt

a.8. Lisäetujen laskemis- ja
jakamisperusteet

a.9. Merkintä takaisinostoarvosta ja
vapaakirja-arvoista sekä siihen
liittyvien takuiden luonteesta

a.10. Tiedot kuhunkin takuuseen
liittyvistä vakuutusmaksuista,
kun on kyse joko pää- tai
lisätakuista, silloin kun tällaiset
tiedot katsotaan aiheellisiksi

a.11. Niiden osuuksien määrittely
(laskentayksiköissä), joihin
edut on sidottu, sellaisten
sopimusten osalta, joiden
pääoma on vaihtuva
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Vakuutusyritystä koskevat tiedot Sitoumusta koskevat tiedot

a.12. Sijoitussidonnaisista
vakuutuksista niiden
perustana olevien varojen
luonne

a.13. Tiedot vakuutuksen
perustamiseen käytettävissä
olevasta ajasta ja
peruuttamisoikeuden
käyttämisestä

a.14. Yleiset tiedot kyseisen
vakuutus muodon
verokohtelusta

a.15. Määräykset, jotka koskevat
vakuutuksenottajien,
vakuutettujen tai edunsaajien
esittämien sopimusta
koskevien valitusten
käsittelemistä, mukaan
lukien tarvittaessa ilmoitus
valituslautakunnasta, jonka
tehtävänä on tutkia
valitukset, edellä sanotun
kuitenkaan rajoittamatta
mahdollisuutta saattaa asia
tuomioistuimen
käsiteltäväksi

a.16. Sopimukseen sovellettava
laki, kun osapuolet eivät voi
valita sitä vapaasti tai,
maininta siitä, että osapuolet
voivat vapaasti valita
sovellettavan lain, ja tässä
tapauksessa tiedot siitä laista,
jota vakuutuksenantaja
ehdottaa valittavaksi
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B. Sopimuksen voimassaoloaikana

Yleisten ja erityisten vakuutusehtojen lisäksi vakuutuksenottajalle on
annettava tiedoksi koko sopimusajan seuraavat tiedot:

Vakuutusyritystä koskevat tiedot Sitoumusta koskevat tiedot

b.1. Yrityksen nimen,
toiminimen,
oikeudellisen muodon
tai sen kotipaikan
muutokset ja
tarvittaessa sen
asioimiston tai
sivukonttorin osoitteen
muutokset, jonka
kanssa sopimus on
tehty

b.2. Kaikki A osan a. 4.–a.12.
kohtia koskevat tiedot
vakuutusehtojen
muuttuessa tai
sopimukseen
sovellettavan
lainsäädännön muuttuessa

b.3. Vuosittain tiedot
lisäeduista

________________________
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LIITE IV

1. Salassapitovelvollisuus

Jäsenvaltiot voivat 17 päivään marraskuuta 2002 tehdä yhteistyösopimuksia, jotka koskevat

tietojen vaihtoa kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa vain, jos

luovutettujen tietojen salassapito taataan vähintään tämän direktiivin 16 artiklassa esitetyllä

tavalla.

2. Tämän direktiivin soveltamisalaan kuulumattomat liiketoimet ja elimet

Tämä direktiivi ei 1 päivään tammikuuta 2004 asti koske keskinäisiä yhtiöitä tai yhdistyksiä,

jos:

– niiden yhtiö- tai yhdistysjärjestyksessä on määräykset ylimääräisten vakuutusmaksujen

keräämisestä taikka etuuksien pienentämisestä tai avun vaatimisesta muilta henkilöiltä,

jotka ovat sitoutuneet tarjoamaan sitä, ja

– tämän direktiivin tarkoittamasta toiminnasta saatu vuosittainen vakuutusmaksutulo ei

ole enempää kuin 500 000 euroa kolmelta perättäiseltä vuodelta. Jos tämä määrä ylittyy

kolmena perättäisenä vuotena, tätä direktiiviä on sovellettava neljännestä vuodesta

lähtien.
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3. Jäsenvaltioiden on 1 päivään tammikuuta 2004 asti sovellettava seuraavia säännöksiä:

A. Solvenssimarginaali

Kunkin jäsenvaltion on vaadittava jokaiselta vakuutusyritykseltä, jonka kotipaikka on sen

alueella, solvenssimarginaalia, joka on riittävä tämän koko liiketoiminnan kannalta.

Solvenssimarginaalin muodostavat:

1) vakuutusyrityksen varat, joista on vähennetty kaikki ennakoitavissa olevat velat sekä

aineettomat erät. Erityisesti on otettava lukuun:

– maksettu osakepääoma tai keskinäisen yhtiön tai yrityksen osalta takuupääoma

lisättynä osakastileillä, jotka täyttävät kaikki seuraavat vaatimukset:

a) perustamiskirjassa ja yhtiöjärjestyksessä on määrättävä, että näiltä tileiltä

voidaan suorittaa maksuja jäsenille vain, jos se ei aiheuta

solvenssimarginaalin pienenemistä alle vaaditun tason, tai yrityksen tultua

puretuksi, jos kaikki yrityksen muut velat on maksettu,
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b) perustamiskirjassa ja yhtiöjärjestyksessä on määrättävä, että kaikista

maksuista, jotka suoritetaan muutoin kuin yksittäisen osakkuuden

päättymisen vuoksi, on ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille vähintään

kuukautta aikaisemmin ja että nämä voivat tämän määräajan aikana kieltää

maksun, ja

c) perustamiskirjan ja yhtiöjärjestyksen asiaa koskevia määräyksiä voidaan

muuttaa vasta, kun toimivaltaiset viranomaiset ovat ilmoittaneet, etteivät ne

vastusta muutosta, jollei a ja b alakohdassa esitetyistä edellytyksistä muuta

johdu,

– puolet maksamattomasta osakepääomasta tai takuupääomasta heti kun

25 prosenttia tästä pääomasta on maksettu,

– rahastot ja varaukset (sidotut ja vapaat), jotka eivät vastaa vakuutusteknisiä

vastuita,

– kaikki siirtyvät voittovarat,

– kumulatiiviset etuoikeutetut osakkeet ja etuoikeusasemaltaan huonommassa

asemassa olevat lainat voidaan sisällyttää ainoastaan enintään 50 prosenttiin

solvenssimarginaalista, josta määrästä enintään 25 prosenttia saa olla

määräaikaisia etuoikeusasemaltaan huonommassa asemassa olevia lainoja tai

määräaikaisia kumulatiivisia etuoikeutettuja osakkeita, jos seuraavat

vähimmäisvaatimukset täyttyvät:
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a) sen varalta, että vakuutusyritys joutuu konkurssiin tai purkautuu, on oltava

sitovat sopimukset, joiden perusteella etuoikeusasemaltaan huonommassa

asemassa olevilla lainoilla tai etuoikeutetuilla osakkeilla on kaikkien

muiden velkojien saatavia huonompi etuoikeus ja niitä ei makseta takaisin

ennen kuin kaikki muut kyseisenä ajankohtana voimassa olevat velat on

maksettu.

Etuoikeusasemaltaan huonommassa asemassa olevan lainan on täytettävä myös

seuraavat edellytykset:

b) ainoastaan täysimääräisesti maksetut varat voidaan ottaa huomioon;

c) määräaikaisten lainojen alkuperäisen erääntymisajan on oltava vähintään

viisi vuotta. Vakuutusyrityksen on viimeistään vuotta ennen

erääntymisaikaa esitettävä toimivaltaisten viranomaisten hyväksyttäväksi

suunnitelma siitä, miten solvenssimarginaali aiotaan pitää vaaditulla tasolla

tai saattaa sille tasolle erääntymispäivänä, jollei lainan osuutta

solvenssimarginaalista vähennetä asteittain vähintään viiden

erääntymispäivää edeltävän vuoden kuluessa. Toimivaltaiset viranomaiset

voivat antaa luvan näiden varojen takaisinmaksun ennakkoon edellyttäen,

että liikkeeseen laskeva vakuutusyritys pyytää sitä ja sen

solvenssimarginaali ei laske vaadittua tasoa alemmaksi,
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d) lainat, joiden erääntymisaikaa ei ole määrätty, voidaan maksaa takaisin vain

noudattaen viiden vuoden irtisanomisaikaa, jollei niitä enää pidetä

solvenssimarginaalin osana tai jollei takaisinmaksu edellytä toimivaltaisten

viranomaisten ennalta antamaa virallista suostumusta. Jälkimmäisessä

tapauksessa vakuutusyrityksen on ilmoitettava asiasta toimivaltaisille

viranomaisille vähintään kuusi kuukautta ennen aiottua takaisinmaksupäivää

sekä esitettävä tosiasiallinen ja vaadittu solvenssimarginaali ennen kyseistä

takaisinmaksua ja sen jälkeen. Toimivaltaiset viranomaiset antavat luvan

takaisinmaksuun ainoastaan, jos vakuutusyrityksen solvenssimarginaali ei

laske vaadittua tasoa alemmaksi,

e) lainasopimus ei saa sisältää määräystä, jonka mukaan velka on tietyissä

muissa olosuhteissa kuin vakuutusyritystä purettaessa maksettava takaisin

ennen sovittua erääntymispäivää;

f) lainasopimusta voidaan muuttaa ainoastaan, kun toimivaltaiset viranomaiset

ovat ilmoittaneet, etteivät ne vastusta muutosta,
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– arvopaperit, joiden kestoa ei ole määritetty, ja muut rahoitusvälineet, jotka

täyttävät seuraavat edellytykset mukaan lukien muut kuin edellä olevassa

luetelmakohdassa mainitut kumulatiiviset etuoikeutetut osakkeet, enintään

50 prosenttiin asti solvenssimarginaalista näiden arvopaperien ja viidennessä

luetelmakohdassa mainittujen etuoikeusasemaltaan huonommassa asemassa

olevan lainojen kokonaismäärästä,

a) niitä ei voida maksaa takaisin haltijan aloitteesta eikä ilman toimivaltaisten

viranomaisten ennalta antamaa suostumusta;

b) liikkeeseen laskemista koskevan sopimuksen on annettava

vakuutusyritykselle mahdollisuus lykätä lainan koron maksamista;

c) lainanantajan saatavilla vakuutusyritykseltä on oltava kaikkia muita

etuoikeudettomien saatavien haltijoita huonompi etuoikeus;

d) arvopapereiden liikkeeseen laskemista koskevissa asiakirjoissa on

määrättävä, että velkaa ja maksamattomia korkoja voidaan käyttää

tappioiden kattamiseen siten, että turvataan vakuutusyrityksen

liiketoiminnan jatkuminen;

e) ainoastaan täysimääräisesti maksetut määrät voidaan ottaa huomioon.

2) Taseessa olevat kansallisessa lainsäädännössä sallitut varaukset voitonjakoa varten, jos

niitä voidaan käyttää kattamaan mahdollisia tappioita ja niitä ei ole varattu lisäetujen

antamiseen vakuutuksenottajille;
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3) Mikäli yritys on tehnyt perustellun hakemuksen sen jäsenvaltion toimivaltaiselle

viranomaiselle, jonka alueella sillä on kotipaikka, ja viranomainen on suostunut siihen,

seuraavat erät:

a) määrä, joka vastaa 50 prosenttia yrityksen tulevista voitoista; tulevien voittojen

määrä saadaan kertomalla arvioitu vuotuinen voitto vakuutussopimusten jäljellä

olevaa keskimääräistä kautta edustavalla kertoimella; käytettävä kerroin voi olla

enintään 10; arvioitu vuotuinen voitto on tämän direktiivin 2 artiklassa luetellussa

toiminnassa viiden viimeisen vuoden aikana saatujen voittojen aritmeettinen

keskiarvo.

Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on määriteltävä yhteisellä

sopimuksella ja yhteistyössä komission kanssa perusteet arvioidun vuotuisen

voiton kertoimen laskemiseksi, sekä se, mistä eristä voitot koostuvat. Siihen

saakka, kunnes tällaiseen sopimukseen on päästy, nämä erät määritellään

kotijäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti.

Toimivaltaisten viranomaisten määriteltyä toteutuneiden voittojen käsitteen

komission on annettava ehdotuksensa käsitteen yhdenmukaistamiseksi

vakuutusyritysten tilinpäätösten yhdenmukaistamista koskevalla ja direktiivin

78/660/ETY 1 artiklan 2 kohdassa säädetyn yhteensovittamisen toteuttavalla

direktiivillä;
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b) jos zillmerointia ei suoriteta tai jos zillmerointi on pienempi kuin

vakuutusmaksuihin sisältyvä hankintamenon kuormituslisä, erotus

zillmeroimattoman tai osittain zillmeroidun vakuutusmaksuvastuun ja sen

vakuutusmaksuvastuun välillä, joka on zillmeroitu vakuutusmaksuun sisältyvän

hankintamenojen kuormituslisällä vastaavan prosentin mukaisesti; tämä määrä ei

kuitenkaan saa olla enempää kuin 3,5 prosenttia kaikkien niiden

vakuutussopimusten, joissa zillmerointi on mahdollista, vakuutussummien ja

vakuutusmaksuvastuun erotuksesta; erotuksesta vähennetään aktivoitujen

hankintamenojen poistamatta oleva osuus;

c) jos sen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset, jossa vakuutusyritys harjoittaa

toimintaansa, ovat sen hyväksyneet, kaikki piilovaraukset, jotka johtuvat varojen

aliarvostuksesta ja muiden velkojen kuin vakuutusmaksuvastuun yliarvostuksesta,

jos nämä varaukset eivät ole luonteeltaan poikkeuksellisia.

B. Vähimmäissolvenssimarginaali

Jollei C jaksosta muuta johdu, vähimmäissolvenssimarginaali on määriteltävä harjoitettujen

vakuutusluokkien mukaisesti jäljempänä esitetyllä tavalla:

a) Tämän direktiivin 2 artiklan 1 alakohdan a ja b alakohdassa tarkoitettujen vakuutusten,

lukuun ottamatta sijoitusrahastoihin liittyvää vakuutusta, sekä 2 artiklan 3 alakohdassa

tarkoitetun toiminnan solvenssimarginaalin vähimmäismäärän on oltava

samansuuruinen kuin kahden seuraavan tuloksen summa:

–  ensimmäinen tulos:
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4 prosentin osuus vakuutusmaksuvastuusta, joka liittyy menevän

jälleenvakuutuksen sisältävään ensivakuutusliikkeeseen sekä tulevaan

jälleenvakuutukseen, kerrotaan menevällä jälleenvakuutuksella vähennetyn

vakuutusmaksuvastuun kokonaismäärän ja edellä määritellyn

bruttovakuutusmaksuvastuun kokonaismäärän suhteella viime tilikautena; tämä

suhde ei missään tapauksessa saa olla vähemmän kuin 85 prosenttia.

– toinen tulos:

niiden vakuutusten osalta, joihin liittyvä riskisumma ei ole negatiivinen luku,

0,3 prosentin osuus tästä vakuutusyrityksen vastuulleen ottamasta riskisummasta

kerrotaan yrityksen vastuullaan pitämän, menevällä jälleenvakuutuksella ja

edelleenvakuutuksella vähennetyn riskisumman kokonaismäärän sekä menevän

jälleenvakuutuksen ja edelleenvakuutuksen sisältävän riskisumman

kokonaismäärän suhteella viime tilikautena; tämä suhde ei missään tapauksessa

saa olla vähemmän kuin 50 prosenttia.

Korkeintaan kolmen vuoden kuolemanvaravakuutuksessa edellä olevan osuuden

on oltava 0,1 prosenttia; sellaisessa vakuutuksessa, jonka vakuutusaika on

pidempi kuin kolme vuotta mutta enintään viisi vuotta, osuuden on oltava

0,15 prosenttia.

b) Solvenssimarginaalin vähimmäismäärän on vastattava seuraavan laskelman tulosta

tämän direktiivin 2 artiklan 1 alakohdan c alakohdassa tarkoitetun lisävakuutuksen

kohdalla:

– lasketaan yhteen kaikki viime tilikautena erääntyneet ensivakuutusliikkeen

vakuutusmaksut tai osuudet (mukaan lukien vakuutusmaksuihin ja osuuksiin

liittyvät liitännäismaksut);
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– tähän yhdistettyyn summaan lisätään kaikki tulevan jälleenvakuutuksen

vakuutusmaksut viime tilikaudelta;

– tästä summasta vähennetään viime tilikautena erääntyneiden mutta saamatta

jääneiden vakuutusmaksujen ja osuuksien kokonaismäärä sekä ensiksi mainittuun

kokonaissummaan sisältyviin vakuutusmaksuihin ja osuuksiin liittyvien verojen ja

maksujen summa.

Näin saatu erotus jaetaan kahteen osaan, joista ensimmäinen käsittää enintään

10 miljoonaa euroa ja toinen yli menevän osan; näistä osuuksista otetaan 18 prosenttia

edellisestä ja 16 prosenttia jälkimmäisestä ja lasketaan ne yhteen.

Tulos saadaan kertomalla näin saatu summa vakuutusyrityksen vastuulle jääneiden,

jälleen- ja edelleenvakuuttajien osuuksilla vähennettyjen korvausmenojen määrän ja

korvausmenojen bruttomäärän suhteella viime tilikautena; tämä suhde ei missään

tapauksessa saa olla vähemmän kuin 50 prosenttia.

Nimellä Lloyd's tunnetun vakuutuksenantajien yhteenliittymän osalta

solvenssimarginaalin laskemisen on perustuttava nettovakuutusmaksuihin, jotka

kerrotaan sen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen, jossa yhtiön kotipaikka on,

vuosittain määräämällä kiinteällä prosenttiluvulla. Tämä kiinteä prosenttiluku on

laskettava maksettuja palkkioita koskevien viimeisimpien tilastotietojen perusteella.

Yksityiskohtaiset tiedot sekä asiaankuuluvat laskelmat on lähetettävä niiden valtioiden

toimivaltaisille viranomaisille, joiden alueella Lloyd's harjoittaa liiketoimintaansa.
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c) Tämän direktiivin 2 artiklan 1 alakohdan d alakohdassa tarkoitetussa pysyvässä

sairausvakuutuksessa, jota ei voida irtisanoa, ja 2 artiklan 2 alakohdan b alakohdassa

tarkoitetuissa kertyneen pääoman takaisinmaksua koskevissa sopimuksissa

solvenssimarginaalin vähimmäismäärän on oltava 4 prosenttia vakuutusmaksuvastuusta,

joka on laskettu tämän artiklan a alakohdan ensimmäisessä tuloksessa esitetyn

mukaisesti.

d) Tontiineissa, joita tarkoitetaan tämän direktiivin 2 artiklan 2 alakohdan a alakohdassa,

solvenssimarginaalin vähimmäismäärän on oltava 1 prosentti yhdistyksen varoista.

e)  Sijoitusrahastoihin liittyvissä, tämän direktiivin 2 artiklan 1 alakohdan a ja

b alakohdissa tarkoitetuissa vakuutuksissa ja 2 artiklan 2 alakohdan c, d ja e alakohdassa

tarkoitetussa toiminnassa, solvenssimarginaalin vähimmäismäärän on oltava yhtä suuri

kuin:

– 4 prosentin osuus vakuutusmaksuvastuusta, joka on laskettu tämän artiklan

a alakohdan ensimmäisessä tuloksessa esitetyn mukaisesti, siltä osin kuin

vakuutusyritys vastaa sijoitusriskistä, ja 1 prosentin osuus samalla tavalla

lasketusta vakuutusmaksuvastuusta, siltä osin kuin yritys ei vastaa sijoitusriskistä,

edellyttäen että sopimuskausi on pidempi kuin viisi vuotta ja että varoja

sopimuksessa määriteltyjen liikekustannusten kattamiseksi on varattu enemmän

kuin viisi vuotta kestäväksi kaudeksi.

sekä

– 0,3 prosentin osuus riskisummasta laskettuna tämän jakson a alakohdan toisen

tuloksen ensimmäisen alakohdan mukaisesti, siltä osin kuin vakuutusyritys kattaa

kuoleman riskin.
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C. Takuurahasto

1. Yksi kolmasosa B jaksossa määritellystä vähimmäissolvenssimarginaalista muodostaa

takuurahaston. Tämän jakson 2 kohdassa säädetyin poikkeuksin vähintään 50 prosenttia tästä

rahastosta on muodostettava A-jakson 1 ja 2 kohdassa luetelluista eristä.

2. a) Takuurahasto ei kuitenkaan saa olla vähemmän kuin 800 000 euroa.

b) Jäsenvaltio saa määrätä takuurahaston vähimmäismäärän alennettavaksi

600 000 euroon, jos kyseessä on keskinäinen yhtiö tai yhdistys taikka tontiiniyhdistys.

c) Tämän direktiivin 3 artiklan 6 kohdan toisen luetelmakohdan toisessa virkkeessä

tarkoitettujen keskinäisten yhtiöiden tai yhdistysten osalta, heti kun ne kuuluvat tämän

direktiivin soveltamisalaan, sekä tontiiniyhdistysten kohdalla jäsenvaltio saa sallia

perustettavaksi 100 000 euron suuruisen vähimmäistakuurahaston, jota kartutetaan

tämän jakson b alakohdassa määrättyyn määrään saakka perättäisin 100 000 euron erin

aina kutakin 500 000 euron suuruista maksutulon lisäystä kohden.

d) Tämän jakson a, b ja c alakohdassa tarkoitetun vähimmäistakuurahaston on koostuttava

A jakson 1 ja 2 kohdassa luetelluista eristä.

3. Keskinäiset yhtiöt tai yhdistykset eivät saa tämän direktiivin 6 artiklan 4 kohdassa tai

40 artiklassa tarkoitetulla tavalla laajentaa toimintaansa, elleivät ne välittömästi ole tämän

jakson 2 kohdan a ja b alakohdan mukaisia.

________________________
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LIITE V

A osa
Kumotut direktiivit ja niiden muutokset (72 artiklassa tarkoitetut)

Neuvoston direktiivi 79/267/ETY
Neuvoston direktiivi 90/619/ETY

Neuvoston direktiivi 92/96/ETY
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/26/EY

(ainoastaan 1 artiklan toinen luetelmakohta, 2 artiklan 2 kohdan neljäs luetelmakohta ja
3 artiklan 1 kohta direktiiviin 79/267/ETY tehtyjen viittausten osalta)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/12/EY

Toinen neuvoston direktiivi 90/619/ETY
Kolmas neuvoston direktiivi 92/96/ETY

Kolmas neuvoston direktiivi 92/96/ETY
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/26/EY
(ainoastaan 1 artiklan toinen luetelmakohta, 2 artiklan 1 kohdan kolmas luetelmakohta,
4 artiklan 1, 3 ja 5 kohta sekä 5 artiklan kolmas luetelmakohta direktiiviin 92/96/ETY tehtyjen
viittausten osalta)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/64/EY
(2 artikla direktiiviin 92/96/ETY tehtyjen viittausten osalta)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/12/EY (2 artikla).
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B osa
Täytäntöönpanon määräajat

(joita tarkoitetaan 72 artiklassa)

Direktiivi Määräaika, johon mennessä
direktiivi on pantava
täytäntöön

Määräaika, josta alkaen
direktiiviä on sovellettava

79/267/ETY
(EYVL L 63, 13. 3.1979, s. 1)

90/619/ETY
(EYVL L 330, 29.11.1990,
s. 50.)

92/96/ETY
(EYVL L 360, 09.12.1992, s. 1.)

95/26/EY
(EYVL L 168, 18.7.1995, s. 7)

2000/64/EY
(EYVL L 290, 17.11.2000, s. 27.)

2002/12/EY
(EYVL L 77, 20.3.2002, s. 11)

15. syyskuuta 1980

20. marraskuuta 1992

31. joulukuuta 1993

18. heinäkuuta 1996

17. marraskuuta 2002

20. syyskuuta 2003

15. syyskuuta 1981

20. toukokuuta 1993

1. heinäkuuta 1994

18. heinäkuuta 1996

17. marraskuuta 2002

1. tammikuuta 2004

________________________
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LIITE VI

Vastaavuustaulukko

Tämä direktiivi Direktiivi 79/267/ETY Direktiivi
90/619/ETY

Direktiivi 92/96/ETY Direktiivi
95/26/EY

Muut direktiivit

1 artiklan 1 kohdan
a alakohta

1 artiklan a alakohta

1 artiklan 1 kohdan
b alakohta

3 artikla 1 artiklan b alakohta

1 artiklan 1 kohdan
c alakohta

2 artiklan
c alakohta

1 artiklan 1 kohdan
d alakohta

1 artiklan c alakohta

1 artiklan 1 kohdan
e alakohta

1 artiklan d alakohta

1 artiklan 1 kohdan
f alakohta

1 artiklan e alakohta

1 artiklan 1 kohdan
g alakohta

2 artiklan
e alakohta

1 artiklan 1 kohdan
h–l alakohta

1 artiklan f-j alakohta

1 artiklan 1 kohdan
m alakohta

Uusi

1 artiklan 1 kohdan
n alakohta

1 artiklan l alakohta

1 artiklan 1 kohdan
o, p ja q alakohta

5 artiklan b, c ja d alakohta

1 artiklan 1 kohdan
r alakohta

2 artiklan
1 kohta

1 artiklan 2 kohta 5 artiklan a alakohdan
toinen virke

2 artikla 1 artikla
3 artiklan 1–4 kohta 2 artikla
3 artiklan 5 ja 6
kohta

3 artikla

3 artiklan 7 kohta 4 artikla
3 artiklan 8 kohta Itävallan, Suomen

ja Ruotsin
liittymisasiakirja,
mukautettuna
päätöksellä
95/1/EY,
Euratom, EHTY

4 artikla 6 artikla
5 artikla 7 artikla
6 artiklan 1 kohta 8 artiklan 1 kohta
6 artiklan 2 kohta 8 artiklan 1 kohdan

kolme viimeistä alakohtaa
6 artiklan 3 kohta 8 artiklan 1 kohdan

a alakohta
6 artiklan 4 kohta 8 artiklan 2 kohta
6 artiklan 5 kohta 8 artiklan 3 kohta
6 artiklan 6 kohta 8 artiklan 4 kohta
7 artikla 9 artikla
8 artikla 7 artikla
9 artikla 12 artikla
10 artikla 15 artikla
11 artikla 16 artikla
12 artikla 22 artiklan 1 kohta
13 artikla 23 artikla
14 artiklan 1–5
kohta

11 artiklan 2–6 kohta

15 artikla 14 artikla
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16 artiklan 1–5
kohta

15 artiklan 1–5 kohta

16 artiklan 6 kohta 15 artiklan 5 a kohta
16 artiklan 7 kohta 15 artiklan 5 b kohta
16 artiklan 8 kohta 15 artiklan 5 c kohta
16 artiklan 9 kohta 15 artiklan 6 kohta
17 artikla 15 a artikla
18 artiklan
1–2 kohta

13 artiklan
1–2 kohta

18 artiklan 3 kohta Uusi
18 artiklan
4–7 kohta

13 artiklan
3–7 kohta

19 artikla 14 artikla
20 artikla 17 artikla
21 artikla 19 artikla
22 artikla 20 artikla
23 artiklan 1 kohta 21 artiklan

1 kohdan
ensimmäinen alakohta

23 artiklan 2 kohta 21 artiklan
1 kohdan toinen
alakohta

23 artiklan
3 kohdan
ensimmäinen
alakohta

21 artiklan
1 kohdan kolmas
alakohta

23 artiklan
3 kohdan toinen
alakohta

21 artiklan
1 kohdan neljäs
alakohta

23 artiklan 4 kohta 21 artiklan 2 kohta
24 artikla 22 artikla
25 artikla 23 artikla
26 artikla 24 artikla
27 artiklalla() 18 artiklalla)

28 artikla 19 artikla
29 artikla 20 artikla
30 artikla 20a artikla
31 artikla 21 artikla
32 artikla 4 artikla
33 artikla 28 artikla
34 artikla 29 artikla
35 artikla 15 artikla
36 artikla 31 artikla
37 artikla 24 artikla
38 artikla 24a artikla
39 artikla 26 artikla
40 artikla 10 artikla
41 artikla 11 artikla
42 artikla 14 artikla
43 artikla 17 artikla
44 artikla 38 artikla
45 artikla 39 artiklan 2 kohta
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46 artiklan
1–9 kohta

40 artiklan 2–10 kohta

47 artikla 41 artikla
48 artikla 42 artiklan 2 kohta
49 artikla 43 artiklan 2 kohta
50 artiklan 1 kohta 44 artiklan 2 kohdan

ensimmäinen alakohta
50 artiklan 2 kohta 44 artiklan 2 kohdan

toinen alakohta
50 artiklan 3 kohta 44 artiklan 2 kohdan

kolmas alakohta
51 artiklan 1 kohta
ja 2 kohdan
a–f alakohta

27 artiklan 1 kohta ja 2
kohdan a–f alakohta

51 artiklan
2 kohdan
g alakohta

Uusi

51 artiklan 3 ja 4
kohta

Uusi

52 artikla 31 artikla
53 artikla 31 artiklan a alakohta
54 artikla 28 artikla
55 artikla 29 artikla
56 artikla 30 artikla
57 artikla 32 artikla
58 artikla 32 a artikla
59 artiklan 1 kohta 32 b artiklan 1 kohta
59 artiklan 2 kohta 32 b artiklan 2 kohta
59 artiklan 3 kohta 32 b artiklan 3 kohta
59 artiklan 4 kohta 32 b artiklan 4 kohta
59 artiklan 5 kohta 32 b artiklan 5 kohta
59 artiklan 6 kohta 32 b artiklan 7 kohta

60 artiklan 1 kohta 33 artiklan 4 kohta
60 artiklan 2 kohta Uusi
61 artikla 37 artikla

62 artiklan
ensimmäinen
alakohta

38 artikla 28 artiklan
ensimmäinen
alakohta

62 artiklan toinen,
kolmas ja neljäs
alakohta

28 artiklan
toinen, kolmas
ja neljäs
alakohta

63 artikla 29 artikla
64 artikla 47 artikla
65 artikla 47 artikla
66 artiklan
1 kohdan
ensimmäinen
alakohta

Uusi

66 artiklan 1 kohdan
toinen alakohta

48 artiklan 1 kohta

66 artiklan 2 kohta 48 artiklan 2 kohta
67 artikla 50 artikla
68 artiklan 1 kohta 39 artiklan 1 kohta
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68 artiklan 2 kohta 39 artiklan 3 kohta
69 artiklan 1 kohta Uusi
69 artiklan 2 kohta direktiivin

2000/64/EY
3 artiklan
1 kohdan
ensimmäinen
alakohta

69 artiklan 3 kohta Direktiivi
2002/12/EY
3 artiklan 1
kohdan
ensimmäinen
alakohta ja
direktiivin
2000/64/EY 3
artiklan 2 kohta

69 artiklan 4 kohta direktiivin
2000/64/EY
3 artiklan
1 kohdan toinen
alakohta ja
direktiivin
2002/12/EY
3 artiklan
1 kohdan toinen
alakohta

69 artiklan 5 kohta Direktiivi
2002/12/EY
3 artiklan 4 kohta

70 artikla 41 artikla 31 artikla 51 artiklan 2 kohta 6 artiklan
2 kohta

direktiivin
2000/64/EY
3 artiklan 2 kohta
ja
direktiivin
2002/12/EY
3 artiklan 3 kohta

71 artikla Direktiivi
2002/12/EY
2 artikla

72 artikla
73 artikla
74 artikla
liite I Liite
liite II liite I
Liite III liite II
Liite IV
Liite V
Liite VI

=====================
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I Johdanto

1. Komissio toimitti neuvostolle 28.6.2000 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston

direktiiviksi henkivakuutuksesta (uudelleen laadittu versio)1. Ehdotuksen perustana

olivat EY:n perustamissopimuksen 47 artiklan 2 kohta ja 55 artikla.

Ehdotetussa uudessa versiossa on koottu yhteen tekstiin henkivakuutusdirektiivien

kodifioidut säännökset ja komission tekemät sisältömuutokset. Muutokset tehtiin

normaalia menettelyä noudattaen. Tekstin kodifioitua osuutta voidaan muuttaa vain

niiden teknisten mukautusten mukaisesti, jotka sisältyvät piakkoin annettavaan

direktiiviin henkivakuutusyrityksiä koskevista solvenssimarginaalivaatimuksista.

2. Euroopan parlamentti antoi perustamissopimuksen 251 artiklan mukaisesti lausuntonsa

ensimmäisessä käsittelyssä 15.3.2001. Se hyväksyi komission ehdotuksen tarkistuksitta.
2

Talous- ja sosiaalikomitea antoi lausuntonsa 24.1.2001.3

3. Neuvosto pääsi 30. ja 31.5.2001 poliittiseen yhteisymmärrykseen tekstistä sillä

edellytyksellä, että siihen tehdään muutokset, jotka aiheutuvat edellä mainitun

solvenssimarginaalidirektiivin hyväksymisestä ensimmäisessä käsittelyssä. Neuvosto

hyväksyi kyseisen direktiivin ensimmäisessä käsittelyssä 14.2.2002.4 Sen jälkeen

henkivakuutusdirektiivin (uudelleen laadittuun) tekstiin tehtiin tarvittavat muutokset.

4. Neuvosto vahvisti yhteisen kannan 27. toukokuuta 2002 sellaisena kuin se on

asiakirjassa …/02.

                                                
1 EYVL C 365 E, 19.12.2000, s. 1.
2 EYVL C 343, 5.12.2001, s. 257.
3 EYVL C 123, 25.4.2001, s. 24.
4 EYVL: vielä julkaisematta.
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II Tavoite

Kolme sukupolvea vakuutusdirektiivejä on annettu yhdentymisen eri vaiheissa 70-luvulta

vuoteen 1992, jolloin annettiin kolmannet vakuutusdirektiivit. Niihin kuului kolme

henkivakuutusdirektiiviä (79/267/ETY, 90/619/ETY ja 92/96/ETY). Uudelleen laaditun

henkivakuutusdirektiiviehdotuksen tavoitteena on yhteisön lainsäädännön

yksinkertaistaminen.

Henkivakuutusdirektiivien säännösten kodifioinnin lisäksi komission ehdotukseen sisältyivät

edellä mainittuihin direktiiveihin tehtävät muutokset, joiden tarkoituksena on yhtenäistää ja

täydentää oikeudellisia puitteita uudelleen laatimisen rajoissa. Muutokset ovat seuraavat:

– "säänneltyjen markkinoiden" määritelmä (1 artiklan 1 kohdan m alakohta)

– kahdenlaista toimintaa koskevat päivämäärät (18 artiklan 3 kohta)

– tietyt tulevien voittojen laskemista koskevat säännökset (27 ja 28 artikla, joita on
muutettu solvenssimarginaalidirektiivin mukaisesti)

– tietyt toimintasuunnitelmia koskevat säännökset (51 artiklan 3 ja 4 kohta)

– poikkeusten ja rajoitusten kumoaminen (60 artiklan 2 kohta)

– liiketoimintaa harjoittavien sivukonttoreiden saamat oikeudet (66 artiklan 1 ja 2 kohta).

Muutoksiin on seuraavia syitä: voimassa olevissa oikeudellisissa puitteissa ilmenneiden

aukkojen täyttäminen (1 artiklan 1 kohdan m alakohta, 51 artiklan 3 ja 4 kohta)), uusiin

jäsenvaltioihin sovellettavien säännösten selventäminen (18 artiklan 3 kohta) ja "tekninen"

selventäminen (27 ja 28 artikla, 60 artiklan 2 kohta, 66 artiklan 1 ja 2 kohta).
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III Asiakirjassa 6446/02 olevan yhteisen kannan erittely

1. Yleistä

Neuvosto hyväksyi komission ehdottamat muutokset. Tärkein neuvoston komission

ehdotukseen tekemä muutos koskee 51 artiklan 3 ja 4 kohtaa. Mukautus koskee kolmansissa

maissa toimivien yritysten sivukonttorien toimintasuunnitelmaa ja sen tavoitteena on

yhdenmukaistaa sanamuoto yhteisön vakuutusalan yrityksiin sovellettavien säännösten

kanssa.

Yhteinen kanta sisältää myös uudesta solvenssimarginaalidirektiivistä (2002/…/EY) johtuvia

uusia säännöksiä, joilla on muutettu nykyisen henkivakuutusdirektiivin asiaankuuluvia

solvenssimarginaalisäännöksiä. Nämä säännökset [3 artiklan 6 kohta, 27, 28, 29, 30 ja

38 artikla, 69 artiklan 3 ja 5 kohta sekä 71 artikla] sekä vastaavat johdanto-osan kappaleet on

sisällytetty tekstiin.

2. Euroopan parlamentin tarkistukset

Euroopan parlamentti ei tehnyt tarkistuksia komission ehdotukseen.

3. Lopuksi

Koska Euroopan parlamentti ei tehnyt tarkistuksia ja neuvosto teki ainoastaan yhden

muutoksen komission ehdotukseen, on selvää, että neuvoston yksimielisesti vahvistama

yhteinen kanta vastaa ja tukee täysin alkuperäistä ehdotusta kodifioinnin ja oikeudellisten

puitteiden selventämisen osalta. Uudesta solvenssimarginaalidirektiivistä johtuvien muutosten

sisällyttämisellä yhteisen kannan kodifioituun osuuteen varmistetaan se, että uudelleen

laadittu teksti on ajantasaistettu ja täydellinen.

=====================
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2000/0162 (COD)

KOMISSION TIEDONANTO
EUROOPAN PARLAMENTILLE

EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti

neuvoston vahvistamasta yhteisestä kannasta henkivakuutuksesta annettavasta
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivistä (uudelleen laadittu toisinto)

1- TAUSTA

– Komissio antoi 28. kesäkuuta 2000 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiiviksi henkivakuutuksesta (uudelleen laadittu toisinto).1 Ehdotus
jätettiin neuvostolle ja Euroopan parlamentille 28. kesäkuuta 2000.

– Talous- ja sosiaalikomitea antoi ehdotuksesta myönteisen lausunnon 378.
täysistunnossaan 24. tammikuuta 2001.2

– Euroopan parlamentti antoi 12.–15. maaliskuuta 2001 pidetyssä täysistunnossaan
lainsäädäntöpäätöslauselman3, johon sisältyy lausunto komission ehdotuksesta.
Parlamentti hyväksyi komission ehdotuksen ehdottamatta siihen tarkistuksia.

– Neuvosto antoi 27. toukokuuta 2002 yhteisen kannan4, joka on tämän
tiedonannon aiheena.

2- KOMISSION EHDOTUKSEN TAVOITE

Ehdotuksen päätavoitteena on helpottaa vakuutusdirektiivien ymmärtämistä ja
soveltamista laatimalla niistä uusi selkeämpi, johdonmukaisempi ja kattavampi
toisinto. Ehdotuksen mukaan kaikki nykyiset henkivakuutusdirektiivit kootaan
yhdeksi direktiiviksi.

Puhtaan kodifioinnin lisäksi säännöksiin on katsottu tarpeelliseksi tehdä joitakin
pieniä muutoksia, jotka eivät vaikuta varsinaiseen asiasisältöön. Muutosehdotukset
koskevat ainoastaan nykyisten tekstiosuuksien puutteita, oikeudellisten tilanteiden
selkiyttämistä ja niiden yritysten nimien poistamista, jotka on lakkautettu ja joita ei
näin ollen enää tarvitse mainita säädöksessä. Ehdotus koskee näin ollen puhdasta
kodifiointia laajempaa toimenpidettä, "uudelleenlaatimista".

Komission ehdotuksessa esitetyt muutokset, jotka eivät vaikuta tekstin asiasisältöön,
koskevat seuraavia kohtia: 1 artiklan 1 kohdan m alakohta, säänneltyjen
markkinoiden määritelmä; 18 artiklan 3 kohta, kahdenlaista toimintaa koskevat
päivämäärät; 27 artiklan 3 kohdan a alakohta, "tulevien voittojen" laskeminen; 49

                                                
1 KOM(2000) 398 lopullinen, EYVL C 365 E, 19.12.2000, s. 1.
2 EYVL C 123, 25.4.2001, s. 24.
3 PE 298391. Esittelijä Lordi Inglewood.
4 EYVL [...].
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artiklan 2 kohdan g alakohta sekä 3 ja 4 kohta, toimintasuunnitelma; 59 artiklan 2
kohta, poikkeukset ja rajoittavien toimien poistaminen ja 67 artiklan 1 kohta,
nykyisten sivukonttoreiden hankkimat oikeudet.

3- HUOMAUTUKSET YHTEISESTÄ KANNASTA

3.1. Parlamentti hyväksyi komission ehdotuksen ensimmäisessä käsittelyssä
ehdottamatta siihen tarkistuksia.

3.1.1. Yhteisessä kannassa otetaan täysin huomioon komission ehdotus, jonka parlamentti
hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä ehdottamatta siihen tarkistuksia.

3.2. Neuvoston yhteiseen kantaan sisältyvät muutokset

3.2.1. Neuvoston työryhmä teki ehdotusta käsiteltyään yhteiseen kantaan joitakin teknisiä
lisäkorjauksia ja -mukautuksia parantaakseen direktiivin johdonmukaisuutta ja
kattavuutta. Mukautukset eivät ole suuria vaan ne kaikki toteutetaan osana direktiivin
uudelleenlaadintaa.

Yhteinen kanta sisältää näin ollen teknisiä korjauksia ja mukautuksia seuraaviin
kohtiin:

� Yhteisen kannan johdanto-osan 23 kappaleessa otetaan huomioon komission
uudelleenlaadintaehdotuksen jälkeen annetun direktiivin 2000/64/EY5 johdanto-
osan toinen kappale.

� Yhteisen kannan 1 artiklan 1 kohdan r alakohta: läheisten sidosten määritelmässä
käsite "määräysvalta" on mukautettu täysin direktiivissä 95/26/EY esitettyyn
määritelmään.

� Yhteisen kannan 3 artiklan 7 kohta: viittaus luxemburgilaiseen Caisse d’Epargne
de l’Etat -laitokseen on poistettu, sillä kyseinen laitos ei enää harjoita
vakuutustoimintaa.

� Yhteisen kannan 16 artiklan 3 kohta: kohta on mukautettu direktiivin 2000/64/EY
2 artiklaan.

� Yhteisen kannan 18 artiklan 3 kohta: kuten muiden Euroopan unioniin kyseisen
direktiivin antamisen jälkeen liittyneiden jäsenvaltioiden tapauksessa,
erikoistumisperiaatetta sovelletaan henkivakuutusliikkeisiin myös Itävallan,
Suomen ja Ruotsin kohdalla alkaen päivästä, jona ne liittyivät unioniin.

� Yhteisen kannan 20 artiklan 1 kohdan B alakohdan a alakohdan i alakohdan
ensimmäinen alakohta: viimeinen virke on poistettu euron käyttöönoton
ottamiseksi huomioon.

� Yhteisen kannan 51 artiklan 3 ja 4 kohta: unionin jäsenvaltion alueelle
perustetuilta unionin ulkopuolisten maiden sivukonttoreilta vaadittava

                                                
5 EYVL L 290, 17.11.2000, s. 27.
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toimintasuunnitelma on yhtenäistetty yhteisen kannan 7 artiklan mukaisen EU:n
jäsenvaltioiden henkivakuutusliikkeiltä vaadittavan toimintasuunnitelman kanssa.

� Yhteisen kannan 60 artiklan 2 kohta: ehdotukseen palautetaan alkuperäiseen
direktiiviin sisältynyt tekstiosa, joka oli poistettu uudelleenlaadintaehdotuksesta,
koska sen säilyttäminen katsotaan aiheelliseksi kyseisen säädökseen
soveltamisalaan mahdollisesti liittyvien sekaannusten välttämiseksi.

� Yhteisen kannan 65 artikla: ehdotuksen 58 ja 66 artikla yhdistetään tarpeettomien
toistojen välttämiseksi yhdeksi artiklaksi, sillä vaikka kyseiset artiklat ovat
peräisin kahdesta kodifioidusta direktiivistä, niiden sisältö on täysin sama.

� Yhteisen kannan 69 artiklan 2 kohdassa otetaan huomioon komission
uudelleenlaadintaehdotuksen jälkeen annetun direktiivin 2000/64/EY
täytäntöönpanopäivämäärä.

� Yhteisessä kannassa komission ehdotuksesta poistetaan lisäksi 61 ja 62 artikla,
sillä ne koskevat siirtymäkausia, jotka myönnettiin aikanaan nyt kodifioiduilla
direktiiveillä ja jotka ovat jo päättyneet.

� Yhteisen kannan liitettä V, joka sisältää luettelon kumotuista direktiiveistä ja
täytäntöönpanolle asetetuista määräajoista, on mukautettu esitystavan
selkiyttämiseksi.

Muut yhteiseen kantaan sisältyvät mukautukset koskevat puhtaasti kielellisiä ja
kieliopillisia seikkoja ja alkuperäiseen ehdotukseen sisältyvien artikloiden
numerointia.

3.2.2. Henkivakuutusdirektiivien uudelleenlaadinnan pitämiseksi mahdollisimman
ajantasaisena yhteinen kanta sisältää myös henkivakuutusyrityksiä koskevien
solvenssimarginaalivaatimusten muutokset, jotka tehtiin neuvoston direktiiviin
79/267ETY äskettäin annetulla direktiivillä 2002/12/EY6. Tarkistukset koskevat
seuraavia yhteisen kannan johdanto-osan kappaleita ja artikloja:

� Yhteisen kannan johdanto-osan 39 kappaletta on mukautettu sisällyttämällä siihen
direktiivin 2002/12/EY johdanto-osan 3 kappale.

� Yhteisen kannan johdanto-osan 41 kappaletta on mukautettu sisällyttämällä siihen
direktiivin 2002/12/EY johdanto-osan 8 ja 11 kappale.

� Yhteisen kannan johdanto-osan 43 kappaleeseen sisällytetään direktiivin
2002/12/EY johdanto-osan 12 kappale.

� Yhteisen kannan johdanto-osan 50 kappaleeseen sisällytetään direktiivin
2002/12/EY johdanto-osan 10 kappale.

� Yhteisen kannan 3 artiklan 6 kohtaa mukautetaan direktiivin 2002/12/EY 1
artiklan 1 kohdalla direktiivin 79/267/ETY 3 artiklan 2 kohtaan tehdyn muutoksen
sisällyttämiseksi komission ehdotukseen.

                                                
6 EYVL L 77, 20.3.2002, s. 11.
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� Yhteisen kannan 27 artiklaa mukautetaan direktiivin 2002/12/EY 1 artiklan 2
kohdalla direktiivin 79/267/ETY 18 artiklaan tehdyn muutoksen sisällyttämiseksi
komission ehdotukseen.

� Yhteisen kannan 28 artiklaa mukautetaan direktiivin 2002/12/EY 1 artiklan 2
kohdalla direktiivin 79/267/ETY 19 artiklaan tehdyn muutoksen sisällyttämiseksi
komission ehdotukseen.

� Yhteisen kannan 29 artiklaa mukautetaan sisällyttämällä siihen direktiivin
2002/12/EY 1 artiklan 2 kohdalla direktiivin 79/267/ETY 20 artiklaan tehty
muutos.

� Yhteisen kannan 30 artiklalla komission ehdotukseen sisällytetään direktiivin
2002/12/EY 1 artiklan 3 kohdalla direktiiviin 79/267/ETY lisätty uusi 20 artiklan
a kohta.

� Yhteisen kannan 38 artiklalla komission ehdotukseen sisällytetään direktiivin
2002/12/EY 1 artiklan 4 kohdalla direktiiviin 79/267/ETY lisätty uusi 24 artiklan
a kohta.

� Yhteisen kannan 71 artiklalla ehdotukseen sisällytetään direktiivin 2002/12/EY 2
artiklassa säädetty siirtymäkausi, joka koskee kyseisen direktiivin soveltamista.

� Yhteisen kannan 69 artiklan 3 ja 4 kohdassa otetaan huomioon direktiivin
2002/12/EY 3 artiklassa säädetty määräaika, johon mennessä kyseiset säännökset
on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä.

� Yhteisen kannan liite IV sisältää säännöksiä, jotka ovat voimassa, kunnes ne
korvataan direktiiveihin 2000/64/EY ja 2002/12/EY sisältyvillä säännöksillä,
jotka on sisällytetty uudelleenlaadintaan, mutta jotka eivät ole vielä voimassa, kun
uudelleenlaadintadirektiivi annetaan. Kyseisen liitteen tarkoituksena on varmistaa
sovellettavien säännösten oikeusvarmuus.

� Yhteisen kannan liite VI vastaa täysin uudelleenlaadintaehdotuksen liitettä V.

4- PÄÄTELMÄT

Komissio katsoo, että neuvoston yhteinen kanta noudattaa pääosin komission
ehdotusta, jonka Euroopan parlamentti hyväksyi ehdottamatta siihen tarkistuksia.
Neuvoston yhteisessä kannassa esitetyt mukautukset ja korjaukset eivät merkitse
suuria muutoksia, vaan kyse on uudelleenlaadinnan osana toteutettavista
toimenpiteistä. Komissio suosittaa Euroopan parlamentille tämän yhteisen kannan
hyväksymistä.
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