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Kapitel 5

Försäkringsföretag som befinner sig i svårigheter eller som inte uppfyller gällande regler

Artikel 37

Försäkringsföretag som befinner sig i svårigheter

1. Om ett försäkringsföretag inte följer bestämmelserna i artikel 20 får den

behöriga myndigheten i dess hemland, efter att ha underrättat de behöriga myndigheterna i

de medlemsstater där åtagandet skett om sin avsikt, förbjuda företaget att fritt förfoga över

sina tillgångar.

2. I syfte att återställa finansiell stabilitet i ett försäkringsföretag, vars solvensmarginal

underskrider det minimum som föreskrivs i artikel 28, skall den behöriga myndigheten i hemlandet

kräva att företaget för godkännande av myndigheten framlägger en plan för hur en sund

finansiell ställning skall återställas.

I undantagsfall får den behöriga myndigheten, när den bedömer att försäkringsföretagets

finansiella ställning kommer att ytterligare försämras, även begränsa försäkringsföretagets rätt eller

helt förbjuda försäkringsföretaget att fritt förfoga över sina tillgångar. Myndigheten skall därvid

underrätta de behöriga myndigheterna i de andra medlemsstater inom vilkas territorier

försäkringsföretaget bedriver verksamhet om alla åtgärder den har vidtagit, varpå dessa

myndigheter på den första medlemsstatens begäran skall vidta samma åtgärder.

3. Om försäkringsföretagets solvensmarginal går under den garantifond som anges i artikel 29,

skall den behöriga myndigheten i hemlandet begära att försäkringsföretaget överlämnar en plan

avseende kortfristig finansiering till myndigheten för godkännande.
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Myndigheten får vidare inskränka försäkringsföretagets rätt, eller helt förbjuda företaget, att fritt

förfoga över sina tillgångar. Myndigheten skall i sådana fall underrätta de behöriga myndigheterna i

andra medlemsstater inom vilkas territorier försäkringsföretaget bedriver verksamhet om detta,

varpå dessa myndigheter på den förstnämnda myndighetens begäran skall vidta samma åtgärder.

4. De behöriga myndigheterna får dessutom vidta alla åtgärder som behövs för att säkerställa de

försäkrades intressen i de situationer som anges i punkterna 1–3.

5. Varje medlemsstat skall vidta de åtgärder som är nödvändiga enligt dess

nationella lagstiftning för att kunna förbjuda försäkringsföretag att fritt förfoga över tillgångar som

är belägna inom dess territorium om försäkringsföretagets hemland begär detta i de fall som anges

i punkterna 1–3, och hemlandet skall i sådana fall ange vilka tillgångar som skall omfattas av

åtgärderna.

Artikel 38

Finansiell saneringsplan

1. Medlemsstaterna skall se till att de behöriga myndigheterna har tillräckliga befogenheter för

att kunna kräva en finansiell saneringsplan för försäkringsföretag, om dessa myndigheter bedömer

att försäkringstagarnas rättigheter hotas. En sådan finansiell saneringsplan måste åtminstone

innehålla uppgifter eller bevis för de kommande tre räkenskapsåren av följande slag:

a) Uppskattade driftskostnader, särskilt löpande allmänna omkostnader och provisioner.

b) En detaljerad prognos över intäkter och kostnader avseende direkt försäkring samt mottagen

och avgiven återförsäkring.
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c) Prognostiserad balansräkning.

d) En uppskattning av storleken på de medel som är avsedda att täcka försäkringsåtaganden och

föreskriven solvensmarginal.

e) Företagets allmänna policy i fråga om återförsäkring.

2. Om försäkringstagarnas rättigheter är hotade på grund av att försäkringsföretagets

ekonomiska ställning försämras, skall medlemsstaterna se till att de behöriga myndigheterna har

befogenhet att kräva att ett försäkringsföretag skall ha en högre föreskriven solvensmarginal för att

säkerställa att det kan uppfylla solvenskraven inom den närmaste tiden. Nivån på denna högre

föreskrivna solvensmarginal skall fastställas utifrån en sådan finansiell saneringsplan som avses

i punkt 1.

3. Medlemsstaterna skall se till att de behöriga myndigheterna har befogenhet att justera ned

värdena av alla poster som kan ingå i den disponibla solvensmarginalen, i synnerhet i de fall där

dessa posters marknadsvärde har förändrats i betydande utsträckning sedan utgången av

föregående räkenskapsår.
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4. Medlemsstaterna skall se till att de behöriga myndigheterna har befogenhet att minska

nedsättningen, på grundval av återförsäkring, av den solvensmarginal som fastställts i enlighet med

artikel 28, om

a) återförsäkringsavtalen har ändrats eller försämrats i betydande utsträckning sedan

föregående räkenskapsår, eller

b) det inte finns någon, eller bara en obetydlig, risköverföring i kontrakten för återförsäkring.

5. Om de behöriga myndigheterna krävt en finansiell saneringsplan för försäkringsföretaget

i enlighet med punkt 1 skall de inte utfärda intyg i enlighet med artikel 14.1, artikel 40.3

andra stycket och artikel 42.1a, så länge de anser att försäkringstagarnas rättigheter är hotade enligt

vad som avses i punkt 1.

Artikel 39

Återkallelse av auktorisation

1. Den auktorisation som ett försäkringsföretag beviljats av den behöriga myndigheten i sitt

hemland, kan återkallas av samma myndighet om företaget

a) inte utnyttjar auktorisationen inom tolv månader, uttryckligen avstår från den eller upphör att

driva verksamhet under längre tid än sex månader, såvida inte den berörda medlemsstaten har

utfärdat bestämmelser om att auktorisationen i sådana fall automatiskt upphör,
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b) inte längre uppfyller villkoren för etablering,

c) inte inom föreskriven tid kunnat vidta de åtgärder som angivits i en sådan rekonstruktions-

eller finansieringsplan som avses i artikel 37,

d) allvarligt åsidosätter de förpliktelser företaget har enligt de bestämmelser det omfattas av.

När en auktorisation återkallas eller upphör, skall den behöriga myndigheten i försäkringsföretagets

hemland anmäla detta till de behöriga myndigheterna i de övriga medlemsstaterna, vilka skall vidta

lämpliga åtgärder för att hindra företaget från att påbörja en ny verksamhet inom deras territorier

med stöd av reglerna om etableringsfrihet eller frihet att tillhandahålla tjänster. Den

behöriga myndigheten i hemlandet skall i samarbete med de övriga myndigheterna vidta alla

åtgärder som behövs för att säkerställa de försäkrades intressen och i synnerhet inskränka

försäkringsföretagets rätt att fritt förfoga över sina tillgångar enligt artikel 37.1, 37.2 andra stycket

och 37.3 andra stycket.

2. Varje beslut att återkalla en auktorisation skall åtföljas av noggranna uppgifter om skälen

härför och det berörda försäkringsföretaget skall underrättas om beslutet.
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AVDELNING IV

BESTÄMMELSER OM ETABLERINGSFRIHET OCH FRIHET ATT

TILLHANDAHÅLLA TJÄNSTER

Artikel 40

Villkor för etablering av filial

1. Ett försäkringsföretag som önskar etablera en filial inom en annan medlemsstats territorium

skall underrätta hemlandets behöriga myndigheter därom.

2. Medlemsstaterna skall föreskriva skyldighet för varje försäkringsföretag som önskar etablera

en filial inom en annan medlemsstats territorium till underrättelse enligt punkt 1 samt att lämna

uppgifter om följande:

a) Den medlemsstat inom vars territorium etableringen avses ske.

b) En verksamhetsplan som bl.a. anger filialens tilltänkta affärsverksamhet och

organisationsstruktur.

c) Den adress i filialstaten där handlingar skall finnas tillgängliga och till vilken handlingar kan

sändas och som också skall vara den adress till vilken samtliga meddelanden till det

befullmäktigade ombudet skall sändas.
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d) Namn på filialens befullmäktigade ombud som skall ha tillräckliga befogenheter att ingå

rättshandlingar som binder försäkringsföretaget i förhållande till tredje part och för att

företräda det inför myndigheter och domstolar i filialstaten. Vad gäller Lloyd's får i händelse

av tvist i filialstaten på grund av ingångna förpliktelser de försäkrade inte behandlas mindre

gynnsamt än om tvisten hade förts mot företag av sedvanligt slag. Ombudet skall därför ha

sådana befogenheter att talan skall kunna väckas mot honom och att han skall kunna ingå

bindande rättshandlingar för försäkringsgivarna i Lloyd's.

3. I andra fall än då de behöriga myndigheterna i hemlandet har anledning att ifrågasätta

försäkringsföretagets anseende, administrativa struktur eller finansiella situation eller hyser tvivel

om företagsledarnas eller det befullmäktigade ombudets personliga lämplighet och yrkesmässiga

kvalifikationer och erfarenheter i samband med den planerade verksamheten, skall de inom

tre månader från mottagandet av underrättelse enligt punkt 2 översända den erhållna informationen

till filialstatens behöriga myndighet och underrätta det berörda företaget om detta.

De behöriga myndigheterna i hemlandet skall även intyga att försäkringsföretaget har en minsta

solvensmarginal, beräknad enligt artiklarna 28 och 29.

I fall då de behöriga myndigheterna i hemlandet vägrar att sända den i punkt 2 omnämnda

informationen till de behöriga myndigheterna i filialstaten skall skälen härför lämnas till det berörda

försäkringsföretaget inom tre månader från det att fullständig information föreligger. En vägran

eller underlåtenhet att överlämna information skall kunna bli föremål för domstolsprövning

i hemlandet.
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4. Innan ett försäkringsföretags filial inleder sin verksamhet skall de behöriga myndigheterna

i filialstaten inom två månader från det att de mottagit underrättelse enligt punkt 3 i tillämpliga fall

underrätta den behöriga myndigheten i hemlandet om de villkor som, med hänsyn till det allmänna

bästa, gäller för verksamhet i filialstaten.

5. Efter underrättelse från de behöriga myndigheterna i filialstaten eller, sedan den frist som

avses i punkt 4 löpt ut utan att någon underrättelse mottagits, får filialen etableras och inleda sin

verksamhet.

6. Om förändring sker i något av de avseenden som uppgivits enligt punkt 2 b–2 d skall

försäkringsföretaget lämna skriftligt besked till de behöriga myndigheterna i hemlandet och

i filialstaten minst en månad innan ändringen företas så att de behöriga myndigheterna i hemlandet

och i filialstaten kan fullgöra sina uppgifter enligt punkterna 3 och 4.

Artikel 41

Frihet att tillhandahålla tjänster: Förhandsanmälan till hemlandet

Ett försäkringsföretag som första gången önskar utnyttja rätten att, inom ramen för friheten att

tillhandahålla tjänster, driva verksamhet i en eller flera medlemsstater skall dessförinnan anmäla

detta till de behöriga myndigheterna i hemlandet och därvid ange vilka slag av åtaganden det avser

att försäkra.
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Artikel 42

Frihet att tillhandahålla tjänster: Anmälan från hemlandet

1. Inom en månad efter den anmälan som avses i artikel 41 skall de behöriga myndigheterna

i hemlandet till den eller de medlemsstater inom vilkas territorier försäkringsföretaget avser att

driva verksamhet inom ramen för friheten att tillhandahålla tjänster överlämna följande:

a) Ett intyg om att försäkringsföretaget har en minsta solvensmarginal, beräknad enligt

artiklarna 28 och 29.

b) De försäkringsklasser försäkringsföretaget har auktoriserats att erbjuda.

c) De slag av åtaganden som försäkringsföretaget avser att försäkra i den medlemsstat där

tjänsterna utförs.

De skall samtidigt underrätta det berörda försäkringsföretaget om detta.

2. Om de behöriga myndigheterna i hemlandet inte överlämnar i punkt 1 omnämnd information

inom fastställd tid skall de inom samma tidsperiod meddela skälen för sin vägran till

försäkringsföretaget. En vägran skall kunna bli föremål för domstolsprövning i hemlandet.

3. Försäkringsföretaget får påbörja verksamheten det datum då det enligt intyg mottog den

i punkt 1 första stycket omnämnda informationen.
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Artikel 43

Frihet att tillhandahålla tjänster: Ändringar av åtaganden

Varje ändring som ett försäkringsföretag avser att göra av de uppgifter som avses i artikel 41 skall

följa det förfarande som föreskrivs i artiklarna 41 och 42.

Artikel 44

Språk

De behöriga myndigheterna i filialstaten eller i den medlemsstat där tjänsterna utförs får föreskriva

att de upplysningar de enligt detta direktiv har rätt att begära beträffande den verksamhet som

försäkringsföretag bedriver inom deras territorier skall lämnas på det officiella språket, eller de

officiella språken, i den berörda medlemsstaten.

Artikel 45

Regler om försäkringsvillkor och premietariffer

Filialstaten eller den medlemsstat där tjänsterna utförs får inte anta bestämmelser om krav på

förhandsgodkännande av eller regelbundna underrättelser om allmänna och särskilda

försäkringsvillkor, premietariffer, tekniska grunder som särskilt använts för beräkning av

premietariffer och tekniska avsättningar, eller formulär och andra tryckta handlingar som

försäkringsföretaget avser att använda i sina mellanhavanden med försäkringstagarna. För att

kontrollera överensstämmelsen med nationell lagstiftning rörande försäkringsavtal får de av

försäkringsföretag som avser att bedriva försäkringsverksamhet inom deras territorier med stöd av

etableringsfriheten eller friheten att tillhandahålla tjänster, endast i enstaka fall kräva underrättelse

av dessa försäkringsvillkor och andra tryckta handlingar, så länge detta krav inte utgör en

förutsättning för att försäkringsföretaget skall få bedriva sin verksamhet.
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Artikel 46

Försäkringsföretag som inte följer rättsreglerna

1. Varje försäkringsföretag som utövar verksamhet med stöd av etableringsfriheten eller friheten

att tillhandahålla tjänster skall till de behöriga myndigheterna i filialstaten och/eller i den

medlemsstat där tjänsterna utförs överlämna alla handlingar som begärs från försäkringsföretaget

vid tillämpning av denna artikel, i den utsträckning även försäkringsföretag med huvudkontor

i dessa medlemsstater har sådana skyldigheter.

2. Om de behöriga myndigheterna i en medlemsstat konstaterar att ett försäkringsföretag som

har filial där, eller utövar verksamhet med stöd av friheten att tillhandahålla tjänster inom

statens territorium, inte följer de rättsregler det omfattas av i denna stat, skall myndigheterna

anmoda försäkringsföretaget att vidta rättelse.

3. Om försäkringsföretaget i fråga underlåter att vidta de begärda åtgärderna, skall de

behöriga myndigheterna i medlemsstaten i fråga underrätta de behöriga myndigheterna i hemlandet

om detta. Dessa skall snarast vidta alla åtgärder som behövs för att försäkringsföretaget skall

åstadkomma rättelse av missförhållandet. De behöriga myndigheterna i medlemsstaten i fråga skall

underrättas om arten av sådana åtgärder.
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4. Om försäkringsföretaget fortsätter att överträda rättsregler som gäller i medlemsstaten i fråga,

trots de åtgärder som hemlandet vidtagit eller till följd av att dessa åtgärder har visat sig

otillräckliga eller inte har vidtagits i den medlemsstat det gäller, får denna medlemsstat, efter att ha

underrättat de behöriga myndigheterna i hemlandet, vidta de åtgärder som behövs för att hindra

eller ingripa mot fortsatta oegentligheter, däribland, om det oundgängligen krävs, förbjuda företaget

att ingå ytterligare försäkringsavtal inom dess territorium. Medlemsstaterna skall se till att

delgivning kan ske inom deras territorier av sådana rättsliga handlingar som är nödvändiga för dessa

åtgärder mot försäkringsföretag.

5. Punkterna 2, 3 och 4 skall inte inverka på de berörda medlemsstaternas extraordinära

befogenheter att vidta lämpliga åtgärder för att förhindra eller ingripa mot oegentligheter inom

deras territorier. Detta innebär också möjlighet att förhindra att försäkringsföretag ingår nya

försäkringsavtal inom berörda staters territorium.

6. Punkterna 2, 3 och 4 skall inte inverka på medlemsstaternas rätt att ingripa mot överträdelser

som begåtts inom deras territorier.

7. Om det försäkringsföretag som har begått överträdelsen har ett driftsställe eller innehar

egendom i den berörda medlemsstaten får de behöriga myndigheterna i den staten enligt

nationell lagstiftning tillämpa de administrativa påföljder i form av tvångsmedel mot driftsstället

eller egendomen som är föreskrivna för överträdelsen.



7328/1/02 REV 1 IR/ab,be,mj,ull 110
DG C II   SV

8. Varje åtgärd som vidtas enligt punkterna 3–7 och som innefattar ingripande mot eller

begränsningar i utövandet av försäkringsverksamheten skall vara välgrundad och meddelas det

berörda försäkringsföretaget.

9. Vartannat år skall kommissionen till Försäkringskommittén överlämna en rapport med en

sammanställning av det antal och de olika typer av fall i varje medlemsstat där tillstånd förvägrats

enligt artikel 40 eller 42, eller där åtgärder vidtagits enligt punkt 4 i denna artikel. Medlemsstaterna

skall samarbeta med kommissionen genom att förse den med den information som krävs för

rapporten.

Artikel 47

Marknadsföring

Detta direktiv medför inte något hinder för försäkringsföretag med huvudkontor i andra

medlemsstater att med alla tillgängliga media marknadsföra sina tjänster i filialstaten eller i den

medlemsstat där tjänsterna utförs, med iakttagande av eventuella regler för formen och innehållet

i sådan marknadsföring som antagits till skydd för det allmänna bästa.



7328/1/02 REV 1 IR/ab,be,mj,ull 111
DG C II   SV

Artikel 48

Likvidation

Om ett försäkringsföretag träder i likvidation skall de förpliktelser som följer av avtal som tecknats

genom en filial eller inom ramen för friheten att tillhandahålla tjänster inte behandlas annorlunda än

de förpliktelser som följer av företagets övriga försäkringsavtal utan hänsyn till de försäkrades och

förmånstagarnas nationalitet.

Artikel 49

Statistik om gränsöverskridande verksamhet

Varje försäkringsföretag skall, uppdelat på verksamhet som bedrivs med stöd av etableringsfriheten

och verksamhet som bedrivs inom ramen för friheten att tillhandahålla tjänster, underrätta den

behöriga myndigheten i sitt hemland om premiebelopp, utan avdrag för återförsäkring, angivna per

medlemsstat och för varje försäkringsklass, I–IX, såsom de definierats i bilaga I.

Den behöriga myndigheten i hemlandet skall inom rimlig tid vidarebefordra en sammanställning av

dessa uppgifter till varje berörd medlemsstats behöriga myndighet, som begär detta.
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Artikel 50

Skatter på premier

1. Utan att det påverkar tillämpningen av senare harmonisering skall, beträffande alla

försäkringsavtal, uttag av indirekta skatter och skatteliknande avgifter på försäkringspremier kunna

ske endast i den medlemsstat där ett åtagande gjorts, och även, såvitt avser Spanien, uttag av sådana

tilläggsavgifter som i lag föreskrivs till förmån för det spanska "Consorcio de Compensación de

Seguros" för uppfyllandet av dess uppgifter i samband med ersättande för förluster som uppkommer

vid extraordinära händelser i den medlemsstaten.

2. Den lag som enligt artikel 32 är tillämplig på avtalet skall inte inverka på den tillämpliga

ordningen för skatter och avgifter.

3. I avvaktan på kommande harmonisering skall varje medlemsstat, med avseende på de

försäkringsföretag som gör åtaganden inom dess territorium, tillämpa egna nationella bestämmelser

såvitt gäller åtgärder för att säkerställa uppbörd av sådana indirekta skatter och skatteliknande

avgifter som skall betalas i enlighet med punkt 1.
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AVDELNING V

REGLER FÖR INOM GEMENSKAPEN

ETABLERADE AGENTURER ELLER FILIALER

TILL FÖRETAG MED

HUVUDKONTOR UTANFÖR GEMENSKAPEN

Artikel 51

Principer och villkor för auktorisation

1. Varje medlemsstat skall föreskriva auktorisation för företag vars huvudkontor är beläget

utanför gemenskapen och som vill driva sådan verksamhet som avses i artikel 2.

2. En medlemsstat får bevilja auktorisation om företaget uppfyller minst följande villkor:

a) Det har rätt enligt sitt eget lands lag att utöva försäkringsverksamhet som sägs i artikel 2.

b) Det etablerar en agentur eller en filial inom medlemsstatens territorium.

c) Det förbinder sig att på den plats där agenturen eller filialen är belägen föra till verksamheten

hänförliga räkenskaper samt att där förvara alla handlingar som hör till verksamheten.

d) Det utser ett ombud som skall godkännas av behöriga myndigheter.
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e) Det innehar tillgångar i den stat där verksamheten bedrivs av en storlek som motsvarar

minst hälften av det i artikel 29.2 första stycket föreskrivna minimibeloppet för garantifonden

och deponerar en fjärdedel av detta minimibelopp som säkerhet.

f) Det förbinder sig att hålla en solvensmarginal som motsvarar kraven i artikel 55.

g) Det företer en verksamhetsplan i enlighet med bestämmelserna i punkt 3.

3. En sådan verksamhetsplan som avses i punkt 2 g för en agentur eller filial skall innehålla

uppgifter eller dokumentation om

a) de slag av åtaganden som företaget avser att försäkra,

b) grundprinciperna för återförsäkring,

c) företagets solvensmarginal och garantifond enligt artikel 55,

d) uppskattade kostnader för uppbyggnaden av administration och övriga nödvändiga

företagsfunktioner samt för ändamålet avsatta medel,
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samt, därutöver, beträffande de tre första räkenskapsåren,

e) en plan med detaljerade uppskattningar av intäkter och kostnader avseende direkt försäkring,

mottagen och avgiven återförsäkring,

f) en prognos för balansräkning,

g) uppskattade finansiella medel avsedda att täcka försäkringsåtaganden och solvensmarginal.

4. En medlemsstat får kräva regelbunden underrättelse om de tekniska grunderna som använts

vid beräkning av premietariffer och tekniska avsättningar, så länge detta krav inte utgör en

förutsättning för att försäkringsföretaget skall få bedriva sin verksamhet.

Artikel 52

Regler för filialer till företag hemmahörande i tredje land

1. a) Om inte annat följer av vad som föreskrivs i b får agenturer och filialer som avses

i denna avdelning inte samtidigt inom en viss medlemsstat bedriva sådan verksamhet

som anges i bilagan till direktiv 73/239/EEG och sådan verksamhet som omfattas av

detta direktiv.
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b) Om inte annat följer av vad som föreskrivs i c får medlemsstaterna bestämma att de

agenturer och filialer som avses i denna avdelning och som vid relevant tidpunkt enligt

artikel 18.3 samtidigt bedrev båda verksamheterna i en medlemsstat får fortsätta med

detta, förutsatt att det för varje verksamhet upprättas en särskild förvaltning i enlighet

med artikel 19.

c) Varje medlemsstat som med stöd av artikel 18.6 föreskriver att försäkringsföretag

etablerade inom dess territorium skall upphöra att samtidigt bedriva de verksamheter

inom vilka de var verksamma vid relevant tidpunkt enligt artikel 18.3, skall ställa detta

krav även på agenturer och filialer som avses i denna avdelning och som är etablerade

inom dess territorium och samtidigt bedriver båda verksamheterna där.

d) Medlemsstaterna får föreskriva att de agenturer och filialer som avses i denna avdelning

och vars huvudkontor samtidigt bedriver båda verksamheterna, och som vid de

tidpunkter som anges i artikel 18.3 i en medlemsstat enbart bedrev sådan verksamhet

som omfattas av detta direktiv, får fortsätta med sin verksamhet där. Om företaget

önskar bedriva sådan verksamhet som anges i direktiv 73/239/EEG inom samma

territorium, får det endast genom ett dotterföretag bedriva den verksamhet som avses

i detta direktiv.

2. Artiklarna 13 och 37 skall också tillämpas på agenturer och filialer som avses i denna

avdelning.
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Vid tillämpning av artikel 37 skall den behöriga myndighet som övervakar den samlade soliditeten

för agenturer eller filialer ges samma ställning som den behöriga myndigheten i den medlemsstat

där huvudkontoret är beläget.

3. Om den i artikel 56.2 nämnda myndigheten återkallar en auktorisation, skall myndigheten

anmäla detta till de behöriga myndigheterna i de övriga medlemsstater där företaget bedriver

verksamhet, varpå dessa skall vidta de åtgärder som behövs. Om skälet till att återkalla

auktorisationen är att solvensmarginalen beräknad enligt artikel 56.1 a är otillräcklig, skall de

behöriga myndigheterna i de andra berörda medlemsstaterna också återkalla sina auktorisationer.

Artikel 53

Överlåtelse av försäkringsbestånd

1. Varje medlemsstat skall, på de villkor som fastställs i den nationella lagstiftningen, tillåta att

agenturer och filialer, som upprättats inom dess territorium och som omfattas av denna avdelning,

helt eller delvis överlåter sina bestånd av försäkringsavtal till acceptkontor som är etablerade

i samma medlemsstat, förutsatt att de behöriga myndigheterna i den medlemsstaten eller,

i tillämpliga fall, i den medlemsstat som avses i artikel 56 intygar att acceptkontoret, även sedan

hänsyn tagits till överlåtelsen, har nödvändig solvensmarginal.



7328/1/02 REV 1 IR/ab,be,mj,ull 118
DG C II   SV

2. Varje medlemsstat skall, på de villkor som fastställs i den nationella lagstiftningen, tillåta att

agenturer och filialer, som upprättats inom dess territorium och som omfattas av denna avdelning,

helt eller delvis överlåter sina bestånd av försäkringsavtal till försäkringsföretag med huvudkontor

i en annan medlemsstat, förutsatt att de behöriga myndigheterna i den medlemsstaten intygar att

acceptkontoret, även sedan hänsyn tagits till överlåtelsen, har nödvändig solvensmarginal.

3. Om en medlemsstat, på de villkor som fastställs i den nationella lagstiftningen, tillåter att

agenturer eller filialer, som upprättats inom dess territorium och som omfattas av denna avdelning,

helt eller delvis överlåter sina bestånd av försäkringsavtal till en agentur eller filial, som omfattas av

denna avdelning och som upprättats i en annan medlemsstat, skall medlemsstaten säkerställa att de

behöriga myndigheterna i acceptkontorets hemland eller, i tillämpliga fall, i den medlemsstat som

avses i artikel 56 kan intyga att acceptkontoret, även sedan hänsyn tagits till överlåtelsen, har

nödvändig solvensmarginal, att lagstiftningen i acceptkontorets hemland tillåter en sådan

överlåtelse samt att hemlandet har medgivit överlåtelsen.

4. I de fall som avses i punkterna 1, 2 och 3 skall den medlemsstat där den överlåtande

agenturen eller filialen är belägen, om åtagandet inte gjorts i samma stat, inhämta medgivande från

behöriga myndigheter i den medlemsstat där åtagandet gjorts, innan den godkänner överlåtelsen.

5. De behöriga myndigheterna i de medlemsstater som rådfrågas skall, inom tre månader efter

det att de mottagit begäran, lämna sina yttranden eller medgivanden till de behöriga myndigheterna

i det överlåtande försäkringsföretagets hemland. Om de rådfrågade myndigheterna inte lämnar

något svar inom denna tid skall detta anses likvärdigt med ett tillstyrkande eller ett tyst medgivande.
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6. En överlåtelse som godkänts enligt denna artikel skall offentliggöras på det sätt som fastställts

i nationell lagstiftning i den medlemsstat där åtagandet gjorts. Sådana överlåtelser skall automatiskt

vara giltiga mot försäkringstagare, försäkrade och varje annan person som har rättigheter eller

skyldigheter till följd av de överlåtna avtalen.

Denna bestämmelse skall inte påverka medlemsstaternas rätt att ge försäkringstagare möjlighet att

säga upp försäkringsavtalen inom en bestämd tid efter överlåtelsen.

Artikel 54

Tekniska avsättningar

Medlemsstaterna skall ålägga företagen att göra tillräckliga sådana tekniska avsättningar som avses

i artikel 20 till täckning av försäkringsåtaganden inom respektive lands territorium.

Medlemsstaterna skall se till att agenturen eller filialen har tillgångar som motsvarar sådana

avsättningar och valutamatchande tillgångar enligt bilaga II.

Den lag som gäller i respektive medlemsstat skall tillämpas vid beräkningen av sådana avsättningar,

vid fastställandet av placeringsslag och vid värderingen av tillgångarna, samt där så erfordras, vid

fastställande av i vilken utsträckning tillgångarna får användas för dessa avsättningar.

Medlemsstaten i fråga skall föreskriva att de tillgångar som svarar mot dessa avsättningar skall

finnas inom dess territorium. Dock skall bestämmelserna i artikel 20.4 gälla.
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Artikel 55

Solvensmarginal och garantifond

1. Varje medlemsstat skall ålägga inom sitt territorium etablerade agenturer eller filialer att hålla

en solvensmarginal i form av sådana tillgångar som anges i artikel 27. Minsta solvensmarginalen

skall beräknas i enlighet med artikel 28. Vid beräkning av marginalen skall dock hänsyn tas endast

till den av agenturen eller filialen bedrivna verksamheten.

2. En tredjedel av minsta solvensmarginalen skall utgöra garantifonden.

Denna garantifond får dock inte vara mindre än hälften av det minimibelopp som föreskrivs

i artikel 29.2 första stycket. Den initialdeposition som skall göras enligt artikel 51.2 e skall inräknas

i garantifonden.

Garantifonden och dess minsta volym skall vara sammansatt enligt bestämmelserna i artikel 29.

3. De tillgångar som motsvarar minsta solvensmarginalen skall till minst ett belopp motsvarande

garantifonden finnas i den medlemsstat där verksamheten bedrivs och överskjutande tillgångar

inom gemenskapen.
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Artikel 56

Förmåner för företag som är auktoriserade i mer än en medlemsstat

1. Företag som har ansökt om eller beviljats auktorisation i mer än en medlemsstat kan ansöka

om följande förmåner, som får medges endast gemensamt.

a) Den solvensmarginal som anges i artikel 55 skall beräknas på grundval av hela den

verksamhet som företaget bedriver inom gemenskapen, varvid hänsyn skall tas endast till den

verksamhet som utövas av samtliga agenturer eller filialer etablerade inom gemenskapen.

b) Den deposition som krävs enligt artikel 51.2 e skall göras endast i en av de berörda

medlemsstaterna.

c) De tillgångar som motsvarar garantifonden får lokaliseras till vilken som helst av de

medlemsstater där företaget bedriver verksamhet.

2. En ansökan om förmåner enligt punkt 1 skall göras hos de behöriga myndigheterna i de

berörda medlemsstaterna. I ansökningen skall den myndighet anges som i framtiden skall utöva

tillsyn av de inom gemenskapen etablerade filialernas eller agenturernas soliditet med avseende på

deras samlade verksamhet. Företagets val av myndighet skall motiveras. Depositionen skall göras

i den medlemsstaten.
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3. Förmånerna enligt punkt 1 får beviljas endast om de behöriga myndigheterna i samtliga

medlemsstater som tillställts en ansökan medger detta. Förmånerna skall börja gälla från och med

det datum då den utvalda behöriga myndigheten meddelar de övriga behöriga myndigheterna att

den åtar sig att övervaka de inom gemenskapen etablerade agenturernas eller filialernas soliditet

med avseende på deras samlade verksamhet.

Den utvalda behöriga myndigheten skall från de övriga medlemsstaterna erhålla den information

som behövs för tillsynen av den samlade soliditeten för de agenturer och filialer som etableras inom

deras territorium.

4. På begäran av en eller flera av de berörda medlemsstaterna skall de enligt denna artikel

beviljade förmånerna återkallas samtidigt av alla berörda medlemsstater.

Artikel 57

Avtal med tredje land

Gemenskapen får genom avtal som med stöd av fördraget träffas med ett eller flera tredje länder,

och på villkor om reciprocitet, medge tillämpning av bestämmelser som avviker från

bestämmelserna i detta avsnitt, för att garantera ett tillfredsställande skydd för försäkringstagarna

inom medlemsstaterna.
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AVDELNING VI

REGLER FÖR DOTTERFÖRETAG TILL MODERFÖRETAG FÖR VILKA ETT TREDJE

LANDS LAG GÄLLER OCH FÖR SÅDANA MODERFÖRETAGS FÖRVÄRV AV

AKTIER ELLER ANDELAR

Artikel 58

Information från medlemsstaterna till kommissionen

Medlemsstaternas behöriga myndigheter skall

a) underrätta kommissionen om varje auktorisation av ett direkt eller indirekt dotterföretag till

ett eller flera moderföretag för vilka tredje lands lag gäller. Kommissionen skall därefter

underrätta den kommitté som avses i artikel 65.1 om detta,

b) underrätta kommissionen närhelst ett sådant moderföretag förvärvar aktier eller andelar i ett

försäkringsföretag hemmahörande i gemenskapen så att det senare blir det förras

dotterföretag. Kommissionen skall därefter underrätta den kommitté som avses i artikel 65.1

om detta.

När auktorisation beviljas för ett direkt eller indirekt dotterföretag till ett eller flera moderföretag för

vilka tredje lands lag gäller, skall företagsgruppens struktur närmare anges i den anmälan som de

behöriga myndigheterna skall göra till kommissionen.
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Artikel 59

Tredje lands behandling av försäkringsföretag hemmahörande inom gemenskapen

1. Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om alla svårigheter av allmän natur som

deras försäkringsföretag mött vid etablering eller utövande av verksamhet i tredje land.

2. Kommissionen skall periodvis upprätta rapporter om i vad mån tredje länder ger

försäkringsföretag hemmahörande i gemenskapen sådan behandling som avses i punkterna 3 och 4,

med avseende på etablering och utövande av försäkringsverksamhet samt förvärv av aktier eller

andelar i tredje lands försäkringsföretag. Kommissionen skall till rådet överlämna rapporterna jämte

lämpliga förslag.

3. Närhelst det kommer till kommissionens kännedom, antingen genom de rapporter som avses

i punkt 2 eller genom annan information, att ett tredje land inte erbjuder försäkringsföretag

hemmahörande i gemenskapen effektivt marknadstillträde, jämförbart med det som gemenskapen

erbjuder försäkringsföretag från samma tredje land, får kommissionen lämna förslag till rådet om

lämpligt mandat för underhandlingar i syfte att uppnå jämförbara konkurrensmöjligheter för

försäkringsföretag hemmahörande i gemenskapen. Rådet skall besluta med kvalificerad majoritet.
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4. Närhelst det kommer till kommissionens kännedom, antingen genom de rapporter som avses

i punkt 2 eller genom annan information, att försäkringsföretag hemmahörande i gemenskapen inte

får nationell behandling i ett tredje land, med samma konkurrensmöjligheter som erbjuds inhemska

försäkringsföretag, och att kravet på effektivt marknadstillträde inte uppfylls, får kommissionen ta

initiativ till underhandlingar i syfte att åstadkomma rättelse.

I fall som avses i första stycket får, utöver initiativ till underhandlingar, när som helst beslutas i den

ordning som föreskrivs i artikel 65.2 att medlemsstaternas behöriga myndigheter skall begränsa

eller uppskjuta prövning

– av inneliggande eller framtida ansökningar om auktorisation, och

– av förvärv av aktier eller andelar, då ansökningarna gjorts av direkta eller indirekta

moderföretag för vilka det tredje landets lag gäller.

Sådana åtgärder får inte gälla för längre tid än tre månader.

Före utgången av tremånadersperioden får rådet, med beaktande av resultaten av underhandlingarna

och på förslag från kommissionen, med kvalificerad majoritet besluta huruvida åtgärderna skall

bestå.
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Sådana begränsningar eller uppskov får inte tillämpas i fall då ansökningen om etablering av ett

dotterföretag eller om tillstånd att förvärva aktier eller andelar i försäkringsföretag hemmahörande

i gemenskapen gjorts av ett försäkringsföretag, som är auktoriserat i gemenskapen, eller av ett där

auktoriserat dotterföretag till ett försäkringsföretag.

5. Närhelst det kommer till kommissionens kännedom att något av de fall som avses

i punkterna 3 och 4 har uppstått, skall medlemsstaterna på kommissionens begäran underrätta denna

a) om varje ansökan om auktorisation av ett direkt eller indirekt dotterföretag till ett eller

flera moderföretag för vilka vederbörande tredje lands lag gäller,

b) om avsikter som ett sådant företag har att förvärva en ägarandel i ett försäkringsföretag

hemmahörande i gemenskapen, så att det senare skulle bli dotterföretag till det förra.

Denna skyldighet att lämna information skall upphöra så snart en överenskommelse har träffats

med det tredje land, som avses i punkterna 3 eller 4, eller då de åtgärder som avses i punkt 4

andra och tredje styckena upphör att gälla.

6. Åtgärder som vidtas med stöd av denna artikel skall stå i överensstämmelse med

gemenskapens förpliktelser enligt internationella överenskommelser, bilaterala eller multilaterala,

angående rätt för försäkringsföretag att starta och driva verksamhet.
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AVDELNING VII

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER OCH ANDRA BESTÄMMELSER

Artikel 60

Undantag och upphävande av restriktiva bestämmelser

1. Företag som etablerats i Storbritannien "by Royal Charter" eller "by private Act" eller

"by special Public Act" får under obegränsad tid fortsätta att bedriva verksamhet i den rättsliga form

de hade den 15 mars 1979.

Förenade kungariket skall göra upp en förteckning över sådana företag och översända den till övriga

medlemsstater och kommissionen.

2. De sammanslutningar som i Förenade kungariket registrerats enligt "the Friendly Societies

Acts" får fortsätta den livförsäkrings- och sparverksamhet som de, i enlighet med sina syften,

bedrev den 15 mars 1979.
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Artikel 61

Vandelsintyg

1. När ett värdland av sina egna medborgare kräver vandelsintyg eller bevis om att de inte varit

försatta i konkurs, skall medlemsstaten, när det gäller medborgare i andra medlemsstater, som

tillräckligt bevis godta ett utdrag ur kriminalregistret eller, i avsaknad därav, motsvarande

handlingar, utfärdade av en behörig rättslig eller administrativ myndighet i hemlandet eller i den

medlemsstat där utlänningen senast har uppehållit sig och som visar att dessa krav är tillgodosedda.

2. Om hemlandet eller den medlemsstat där utlänningen senast har uppehållit sig inte utfärdar

sådana handlingar som avses i punkt 1, får dessa ersättas av en förklaring under ed − eller, i stater

där inga bestämmelser om edgång finns, av en försäkran − av vederbörande inför en behörig rättslig

eller administrativ myndighet eller, i förekommande fall, inför en notarie i hemlandet eller i den

medlemsstat där utlänningen senast har uppehållit sig, varpå myndigheten eller notarien skall

utfärda ett intyg om edgång eller avgiven försäkran. En förklaring beträffande frihet från konkurs

får också avges inför en behörig näringsorganisation i samma land.

3. Handlingar som utfärdas i enlighet med punkt 1 eller 2 får vid ingivandet inte vara äldre än

tre månader.



7328/1/02 REV 1 IR/ab,be,mj,ull 129
DG C II   SV

4. Medlemsstaterna skall utse de myndigheter och organisationer som skall ha behörighet att

utfärda handlingar som avses i punkterna 1 och 2 och skall genast underrätta övriga medlemsstater

och kommissionen om detta.

Varje medlemsstat skall även underrätta övriga medlemsstater och kommissionen om de

myndigheter och organisationer till vilka de i denna artikel nämnda handlingarna skall ges in till

stöd för en ansökan att inom ifrågavarande medlemsstat bedriva sådan verksamhet som avses

i artikel 2.



7328/1/02 REV 1 IR/ab,be,mj,ull 130
DG C II   SV

AVDELNING VIII

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 62

Samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen

Kommissionen och medlemsstaternas behöriga myndigheter skall ha ett nära samarbete i syfte att

underlätta tillsynen inom gemenskapen över de former av försäkring och verksamheter som avses

i detta direktiv.

Varje medlemsstat skall underrätta kommissionen om alla betydande svårigheter som tillämpningen

av detta direktiv kan ge upphov till, däribland sådana problem som uppkommer då en medlemsstat

får vetskap om en onormal överflyttning av försäkringsverksamhet som avses i detta direktiv till

skada för företag etablerade inom statens territorium och till fördel för agenturer eller filialer

belägna omedelbart utanför dess gränser.

Kommissionen och berörda medlemsstaters behöriga myndigheter skall undersöka dessa svårigheter

så snart som möjligt för att finna en ändamålsenlig lösning.

Vid behov skall kommissionen föreslå rådet lämpliga åtgärder.
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Artikel 63

Rapporter om utvecklingen av marknaden inom ramen för friheten att tillhandahålla tjänster

Kommissionen skall till Europaparlamentet och rådet överlämna regelbundna rapporter, den första

den 20 november 1995, över utvecklingen på marknaden för livförsäkring och verksamheter som

bedrivs inom ramen för friheten att tillhandahålla tjänster.

Artikel 64

Tekniska anpassningar

Följande tekniska anpassningar av detta direktiv skall antas enligt det förfarande som har fastställts

i artikel 65.2:

– Utvidgning av artikel 6.1 a till att omfatta även andra företagsformer.

– Ändringar i förteckningen i bilaga I, eller anpassning av dess terminologi med hänsyn till

utvecklingen på försäkringsmarknaderna.

– Precisering, med hänsyn till tillkomsten av nya finansiella instrument, av de poster som ingår

i solvensmarginalen och som uppräknas i artikel 27.

– Ändring av den minsta garantifond som föreskrivs i artikel 29.2 med hänsyn till den

ekonomiska och finansiella utvecklingen.
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– Ändringar, med hänsyn till tillkomsten av nya finansiella instrument, av den förteckning över

tillgångar som kan godkännas som täckning för tekniska avsättningar som anges i artikel 23

samt av de regler för spridning av investeringarna som anges i artikel 24.

– Förändringar av de lättnader beträffande matchningsreglerna som fastställs i bilaga II med

hänsyn till utvecklandet av nya instrument för valutasäkring eller de framsteg som gjorts mot

en ekonomisk och monetär union.

– Precisering av definitionerna i syfte att säkerställa en likformig tillämpning av detta direktiv

inom hela gemenskapen.

– Tekniska anpassningar nödvändiga för reglerna om bestämmande av högsta tillåtna

räntesatser, i enlighet med artikel 20, särskilt med hänsyn tagen till de framsteg som gjorts

mot en ekonomisk och monetär union.

Artikel 65

Kommittéförfarande

1. Kommissionen skall biträdas av Försäkringskommittén som inrättats genom

direktiv 91/675/EEG.

2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i rådets beslut 1999/468/EG

tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.
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Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 66

Rättigheter förvärvade av befintliga filialer och försäkringsföretag

1. Filialer, som före den 1 juli 1994 har påbörjat sin verksamhet enligt de bestämmelser som

gällde i filialmedlemsstaten, skall anses ha följt det förfarande som föreskrivs i artikel 40.1−40.5.

Från och med den dagen skall de omfattas av artiklarna 13, 20, 37, 39 och 46.

2. Artiklarna 41 och 42 skall inte inverka på sådana rättigheter som har förvärvats av

försäkringsföretag som före den 1 juli 1994 bedrev verksamhet inom ramen för friheten att

tillhandahålla tjänster.

Artikel 67

Rätt till domstolsprövning

Medlemsstaterna skall se till att beslut rörande ett försäkringsföretag som fattas enligt lagar och

andra författningar som antas enligt detta direktiv skall kunna bli föremål för domstolsprövning.
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Artikel 68

Omprövning av belopp som uttrycks i euro

1. Före den 15 mars 1985 skall kommissionen till rådet överlämna en rapport över verkningarna

på försäkringsmarknaden i medlemsstaterna av de finansiella krav som föreskrivs i detta direktiv.

2. Rådet skall på förslag av kommissionen vartannat år granska och vid behov ompröva de

belopp som i detta direktiv uttrycks i euro, varvid den ekonomiska och monetära utvecklingen inom

gemenskapen skall beaktas.

Artikel 69

Genomförande av nya bestämmelser

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att

följa artiklarna 1.1 m, 18.3, 51.2 g, 51.3, 51.4, 60.2 och 66.1 senast den ...*. De skall genast

underrätta kommissionen om detta.

2. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att

följa artikel 16.3 senast den 17 november 2002. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

Före detta datum skall medlemsstaterna tillämpa bestämmelsen i punkt 1 i bilaga IV.

                                                
* 18 månader efter det att detta direktiv har trätt i kraft.
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3. Medlemsstaterna skall senast den 20 september 2003 anta de lagar och andra författningar

som är nödvändiga för att följa artiklarna 3.6, 27, 28, 29, 30 och 38. De skall genast underrätta

kommissionen om detta.

Medlemsstaterna skall besluta om att de bestämmelser som avses i första stycket först skall

tillämpas vid tillsynen över redovisningar för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2004 eller

under det kalenderåret. Före detta datum skall medlemsstaterna tillämpa bestämmelserna

i punkterna 2 och 3 i bilaga IV.

4. När en medlemsstat antar de bestämmelser som avses i punkterna 1, 2 och 3 skall de innehålla

en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare

föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

5. Senast den 1 januari 2007 skall kommissionen till Europaparlamentet och rådet överlämna en

rapport om tillämpningen av artiklarna 3.6, 27, 28, 29, 30 och 38 och, om så är nödvändigt, om

behovet av ytterligare harmonisering. Rapporten skall ge upplysning om hur medlemsstaterna har

utnyttjat möjligheterna enligt dessa artiklar och särskilt huruvida det utrymme för skönsmässig

bedömning som de nationella tillsynsmyndigheterna har tillerkänts har medfört större skillnader

i tillsynen på den inre marknaden.
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Artikel 70

Information till kommissionen

Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i

nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 71

Övergångsperiod för artiklarna 3.6, 27, 28, 29, 30 och 38

1. Medlemsstaterna får medge försäkringsföretag, som den 20 mars 2002 inom deras territorier

bedriver verksamhet i en eller flera av de försäkringsklasser som anges i bilaga I, en tidsfrist om

fem år från och med samma datum för att uppfylla kraven i artiklarna 3.6, 27, 28, 29, 30 och 38.

2. Medlemsstaterna får medge företag som avses i punkt 1, som vid femårsperiodens utgång inte

till fullo har uppnått den föreskrivna solvensmarginalen, en tilläggsperiod som inte får överskrida

två år för att göra detta, förutsatt att företagen i enlighet med artikel 37 till de behöriga

myndigheterna för godkännande har överlämnat en plan med de åtgärder som skall vidtas för att

uppnå detta krav.
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Artikel 72

Upphävda direktiv och deras förhållande till detta direktiv

1. Direktiven i del A i bilaga V upphör härmed att gälla, utan att det påverkar medlemsstaternas

förpliktelser vad gäller de tidsgränser för införlivande och tillämpning av de nämnda direktiven som

anges i del B i bilaga V.

2. Hänvisningar till de upphävda direktiven skall tolkas som hänvisningar till detta direktiv och

skall läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga VI.

Artikel 73

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapens

officiella tidning.
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Artikel 74

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande
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BILAGA I

Försäkringsklasser

I. Försäkring som avses i artikel 2.1 a, 2.1 b och 2.1 c med undantag för dem som anges

i II och III.

II. Försäkring som utfaller vid äktenskaps ingående, försäkring som utfaller vid födelsen.

III. Försäkring som avses i artikel 2.1 a och 2.1 b och som är anknuten till investeringsfonder.

IV. "Permanent health insurance" som avses i artikel 2.1 d.

V. Tontiner som avses i artikel 2.2 a.

VI. Verksamhet avseende "capital redemption" som avses i artikel 2.2 b.

VII. Förvaltning av pensionsfonder som avses i artikel 2.2 c och 2.2 d.

VIII. Verksamhetsformer som avses i artikel 2.2 e.

IX. Verksamhetsformer som avses i artikel 2.3.
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BILAGA II

Matchningsregler

Den valuta i vilken försäkringsgivarens åtaganden skall betalas skall bestämmas i enlighet med

följande regler:

1. När försäkringssumman enligt avtalet är uttryckt i en viss valuta, skall försäkringsgivarens

förpliktelser anses betalbara i samma valuta.

2. Medlemsstaterna får befria försäkringsföretagen från skyldigheten att täcka tekniska

avsättningar, inklusive matematiska avsättningar, med valutamatchande tillgångar, om en

tillämpning av ovanstående regler skulle medföra att företaget för att uppfylla principen

om valutamatchning skulle bli nödsakat att ha tillgångar i en valuta som inte motsvarar

mer än 7 % av tillgångarna i andra valutor.

3. Medlemsstaterna får välja att inte kräva av försäkringsföretagen att de skall tillämpa

principen om valutamatchning beträffande förpliktelser som är betalbara i annan valuta än

valutan i någon av medlemsstaterna, om investeringarna i nämnda valutor är reglerade, om

överföringsrestriktioner gäller för valutan eller om, av liknande skäl, valutan inte är

lämplig för att täcka tekniska avsättningar.

4. Försäkringsföretagen behöver inte ha valutamatchande tillgångar då de belopp som skall

täckas inte överstiger 20 % av deras åtaganden i en viss valuta.
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De totala tillgångarna i samtliga valutor sammantagna skall emellertid minst motsvara

företagens totala åtaganden i dessa valutor sammantagna.

5. Varje medlemsstat får föreskriva att detta krav, när en åtgärd, enligt ovan beskrivna metoder,

skall motsvaras av tillgångar uttryckta i en medlemsstats valuta, också skall anses uppfyllt när

dessa tillgångar är uttryckta i euro.
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BILAGA III

Information till försäkringstagare

Innan ett försäkringsavtal ingås (A) eller under avtalets löptid (B) skall försäkringstagaren

lämnas följande skriftliga information, vilken skall vara klart och tydligt formulerad och avfattad

på ett officiellt språk i den medlemsstat där åtagandet gjorts.

Informationen får dock lämnas på ett annat språk om försäkringstagaren begär det och

medlemsstatens lagstiftning tillåter det eller om försäkringstagaren har frihet att välja

tillämplig lag.
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A. Innan försäkringsavtal ingås

Uppgifter om försäkringsföretaget Uppgifter om åtagandet

a) 1. Företagets namn och
associationsform

a) 2. Medlemsstat i vilken
huvudkontoret och, i
tillämpliga fall, den agentur
eller den filial där avtalet
ingås, är beläget

a) 3. Huvudkontorets adress och i
tillämpliga fall adressen till
den agentur eller den filial
som ingår avtalet

a) 4. Definition av förmåner och
optioner

a) 5. Avtalets löptid

a) 6. Hur avtalet kan avbrytas

a) 7. Hur premier skall betalas
och premieperioder

a) 8. Hur återbäring beräknas och
fördelas

a) 9. Angivande av
återköpsvärde,
fribrevsvärde och i vilken
omfattning dessa är
garanterade

a) 10. Uppgifter om premier för
varje förmån, såväl
huvudförmåner som,
i tillämpliga fall,
tilläggsförmåner

a) 11. I fråga om
fondförsäkringsavtal
(unit-linked) uppgifter om
de andelar till vilka
förmånerna är knutna
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Uppgifter om försäkringsföretaget Uppgifter om åtagandet

a) 12. Uppgift om vilka slags
tillgångar som
fondförsäkringsavtal är
baserade på

a) 13. Sättet för utövandet av
uppsägningsrätten

a) 14. Allmän information om de
skatteregler som gäller för
aktuell försäkringstyp

a) 15. Sättet för handläggning av
klagomål på försäkringsavtal
från försäkringstagare,
försäkrade eller förmånstagare
och, i förekommande fall,
förekomsten av ett särskilt
organ som handlägger sådana
klagomål utan inskränkning av
rätten att vidta
rättsliga åtgärder

a) 16. Vilken lag som skall tillämpas
på avtalet om parterna inte har
fritt val eller, om parterna har
frihet att välja vilken lag som
skall tillämpas, den lag
försäkringsgivaren föreslår
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B. Under försäkringsavtalets löptid

Förutom de allmänna och särskilda försäkringsvillkoren skall följande
uppgifter lämnas till försäkringstagaren under den tid avtalet gäller:

Uppgifter om
försäkringsföretaget

Uppgifter om åtagandet

b) 1. Varje ändring av företagets
namn, associationsform,
huvudkontorets adress och, i
tillämpliga fall, adressen till
den agentur eller den filial
där avtalet ingåtts

b) 2.Alla uppgifter som är
upptagna i punkt a 4–a 12
i avsnitt A vid ändring av
försäkringsvillkoren eller den
lagstiftning som gäller för
avtalet

b) 3.Årlig uppgift om
återbäringssituationen
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BILAGA IV

1. Tystnadsplikt

Till den 17 november 2002 får medlemsstaterna ingå samarbetsavtal för utbyte av information

med behöriga myndigheter i tredje land, om den information som överlämnas är föremål för

sekretess som minst är likvärdig med den som föreskrivs i artikel 16 i detta direktiv.

2. Verksamheter och organ som undantas från detta direktiv

Till den 1 januari 2004 skall detta direktiv inte avse ömsesidiga institut, om

– stadgarna innehåller bestämmelser som medger uttag av extra bidrag eller minskning av

förmånerna eller uttag av bidrag från andra personer som förbundit sig härtill, och

– den årliga premieinkomsten för de verksamheter som omfattas av detta direktiv inte

överstiger 500 000 euro under tre på varandra följande år. Om detta belopp överskrids

under tre på varandra följande år skall detta direktiv gälla från och med det fjärde året.
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3. Till och med den 1 januari 2004 skall medlemsstaterna tillämpa följande bestämmelser:

A.  Solvensmarginal

Varje medlemsstat skall föreskriva att alla försäkringsföretag som har sitt huvudkontor inom

dess territorium skall upprätthålla en tillräcklig solvensmarginal i förhållande till sin totala

verksamhet.

Solvensmarginalen skall motsvaras

1. av tillgångar i försäkringsföretaget som är fria från alla förutsebara förpliktelser, med

avdrag för immateriella värden. Särskilt skall följande tillgångar ingå:

– Det inbetalda aktiekapitalet eller, när det gäller ett ömsesidigt försäkringsföretag,

det faktiska garantikapitalet med tillägg för eventuella medlemskonton, förutsatt

att samtliga följande kriterier uppfylls:

a) I stiftelseurkund och bolagsordning skall föreskrivas att betalningar från

dessa konton till medlemmar endast får ske i den utsträckning detta inte

medför att solvensmarginalen understiger den föreskrivna nivån eller, efter

att företaget har upplösts, om samtliga andra skulder i företaget har lösts.



7328/1/02 REV 1 IR/ab,mj,ull 3
BILAGA IV DG C II   SV

b) I stiftelseurkund och bolagsordning skall föreskrivas att, om sådana

betalningar sker av annan anledning än att ett enskilt medlemskap skall

upphöra, de behöriga myndigheterna skall underrättas minst en månad

i förväg och under denna period kunna förbjuda utbetalningen.

c) De bestämmelser i stiftelseurkund och bolagsordning som har samband med

dessa konton får endast ändras om de behöriga myndigheterna har förklarat

sig inte ha några invändningar mot ändringen, vilket dock inte påverkar

tillämpningen av de kriterier som anges i a och b.

– Hälften av ännu inte inbetalt aktiekapital eller garantikapital, så snart den

inbetalda delen av nämnda kapital uppgår till 25 %.

– Reserver (lagstadgade och fria) som inte motsvarar ingångna

försäkringsåtaganden.

– Balanserad vinst.

– Kumulativt preferensaktiekapital och förlagslånekapital får ingå, men med

högst 50 % av marginalen, varav högst 25 % får bestå av förlagslån eller

kumulativa preferensaktier med fast löptid, om följande minimikrav är

uppfyllda:
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a) För den händelse att försäkringsföretaget går i konkurs eller likvidation skall

det finnas bindande avtal om att förlagslånekapital och preferensaktiekapital

skall ha prioritet efter alla övriga borgenärers fordringar och inte får

återbetalas förrän alla vid tillfället utestående skulder har lösts.

För förlagslånekapital gäller dessutom följande villkor:

b) Endast helt inbetalda medel får beaktas.

c) För förlagslån med fast löptid skall den ursprungliga löptiden vara minst

fem år. Senast ett år före förfallodatum skall försäkringsföretaget till de

behöriga myndigheterna för godkännande lämna en plan för hur

solvensmarginalen skall kunna behållas på, eller ökas till, den föreskrivna

nivån då lånet löper ut, under minst fem år före förfallodatum såvida inte

den andel av solvensmarginalen som motsvaras av lånet gradvis har

minskat. De behöriga myndigheterna får tillåta förtidsinlösen av sådana lån,

om försäkringsföretaget ansöker om detta och förutsatt att dess

solvensmarginal inte därigenom faller under den föreskrivna nivån.
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d) Lån utan fast löptid måste ha minst fem års uppsägning, med undantag av de

fall då de inte längre kan anses ingå i solvensmarginalen eller då ett

förhandsgodkännande från de behöriga myndigheterna särskilt krävs för

förtidsinlösen. I det senare fallet skall försäkringsföretaget underrätta de

behöriga myndigheterna senast sex månader före det datum då det avser att

göra förtidsinlösen, och företaget skall därvid ange den faktiska och den

föreskrivna solvensmarginalen, såväl före som efter återbetalningen. De

behöriga myndigheterna får endast godkänna återbetalningen om

försäkringsföretagets solvensmarginal inte därigenom faller under den

föreskrivna nivån.

e) I låneavtalet får inte ingå någon klausul om att skulden, under vissa särskilt

angivna omständigheter utöver likvidation av försäkringsföretaget, kan

komma att förfalla till betalning före de avtalade förfallodagarna.

f) Låneavtalet får endast ändras om de behöriga myndigheterna har förklarat

sig inte ha några invändningar mot den föreslagna ändringen.
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– Upp till 50 % av solvensmarginalen får utgöras av summan av sådant

förlagslånekapital som avses i femte strecksatsen och värdepapper utan fast löptid

och andra instrument, även andra kumulativa preferensaktier än sådana som avses

i femte strecksatsen, som uppfyller följande villkor:

a) De får inte återbetalas på innehavarens initiativ eller utan den behöriga

myndighetens förhandsgodkännande.

b) Utställandeavtalet skall ge försäkringsföretaget möjlighet att uppskjuta

räntebetalningar.

c) Långivarens fordran på försäkringsföretaget skall i sin helhet ha förmånsrätt

efter samtliga prioriterade borgenärer.

d) Handlingarna vid utställandet av värdepapperen måste innehålla

bestämmelser om att lånekapital och obetalda räntor får användas till

förlusttäckning och möjliggöra för försäkringsföretaget att fortsätta sin

verksamhet.

e) Endast helt inbetalda belopp får beaktas.

2. i den utsträckning som detta medges i nationell lag, av de vinstreserver som redovisas

i balansräkningen, om dessa kan användas till täckande av förluster och inte har avsatts för

utdelning till försäkringstagarna,
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3. efter ansökan med bifogade intyg ingiven av företaget till den behöriga myndigheten i den

medlemsstat där företagets huvudkontor är beläget och med denna myndighets medgivande,

a) av ett belopp motsvarande 50 % av företagets framtida vinst; vinstens storlek erhålls

genom multiplicering av den uppskattade årsvinsten med en faktor som motsvarar

försäkringsavtalens genomsnittliga återstående giltighetstid; denna faktor får inte

överstiga 10; den uppskattade årsvinsten skall utgöra det aritmetiska genomsnittet av

uppnådd vinst under de senaste fem åren i de verksamhetsgrenar som anges i artikel 2

i detta direktiv.

Grunderna för beräkning av den faktor med vilken den uppskattade årsvinsten skall

multipliceras, och de poster som utgör uppnådd vinst, skall fastställas genom

överenskommelse mellan de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna i samråd med

kommissionen. I avvaktan på en sådan överenskommelse skall dessa poster bestämmas

enligt lagstiftningen i hemlandet.

När de behöriga myndigheterna definierat begreppet "uppnådd vinst", skall

kommissionen framlägga ett förslag för harmonisering av detta begrepp genom ett

direktiv om harmonisering av försäkringsföretags årsbokslut och om genomförande av

sådan samordning som anges i artikel 1.2 i direktiv 78/660/EEG.
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b) om zillmering inte tillämpas eller, om zillmering tillämpas, denna inte uppgår till de

tillägg för försäljningskostnader som ingår i premien, av skillnaden mellan en ej

zillmerad eller delvis zillmerad matematisk avsättning och en matematisk avsättning

zillmerad med en faktor som motsvarar det tillägg för försäljningskostnader som ingår

i premien; detta belopp får emellertid inte överstiga 3,5 % av summan av skillnaderna

mellan kapitalbeloppen för livförsäkringar och de matematiska avsättningarna för

samtliga försäkringsavtal där zillmering är möjlig; denna skillnad skall minskas med

beloppet för ej avskriven anskaffningskostnad som redovisas som tillgång,

c) om tillstånd beviljas av de behöriga myndigheterna i berörda medlemsstater där

försäkringsföretaget bedriver sin verksamhet, av dolda reserver som uppkommit genom

undervärdering av tillgångar och övervärdering av skulder, bortsett från de

tekniska avsättningarna, i den utsträckning sådana dolda reserver inte är av

exceptionell natur.

B. Minsta solvensmarginal

Om inte annat följer av avsnitt C skall minsta solvensmarginalen bestämmas på följande sätt,

beroende på vilken försäkringsklass som avses:

a) För sådan försäkring som avses i artikel 2.1 a och b i detta direktiv, med undantag för

försäkring knuten till investeringsfonder, och för verksamhet som avses i artikel 2.3 i

detta direktiv, skall den minsta solvensmarginalen utgöras av summan av följande två

resultat:
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– Första resultatet:

Ett tal som motsvarar 4 % av de matematiska avsättningarna avseende

direkt försäkringsverksamhet, utan avdrag för avgiven och mottagen

återförsäkring multipliceras med ett tal som för närmast föregående räkenskapsår

motsvarar förhållandet mellan de totala matematiska avsättningarna, beräknade

efter avdrag för avgiven återförsäkring, och de matematiska bruttoavsättningarna

enligt ovan; dock får detta tal inte vara mindre än 85 %.

– Andra resultatet:

För försäkringsavtal, där risksumman inte är negativ, multipliceras ett tal

motsvarande 0,3 % av det totala beloppet för sådan risksumma, som

försäkringsföretaget iklätt sig ansvar för, med ett tal som för närmast föregående

räkenskapsår motsvarar förhållandet mellan det totala beloppet för den risksumma

som företaget förblir ansvarigt för efter avgiven återförsäkring och retrocession,

och det totala beloppet för risksumman; dock får detta tal inte vara mindre än

50 %.

När det gäller temporär dödsfallsförsäkring med en längsta löptid av tre år skall

ovannämnda multiplikationsfaktor vara 0,1 %. För sådana försäkringar med en

löptid på mer än tre år men högst fem år skall denna faktor vara 0,15 %.

b) När det gäller sådan tilläggsförsäkring som avses i artikel 2.1 c i detta direktiv skall den

minsta solvensmarginalen motsvara resultatet av följande beräkning:

– De premier eller bidrag, tilläggsavgifter inräknade, som hänför sig till direkt

försäkringsverksamhet, under det närmast föregående räkenskapsåret skall

läggas ihop.
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– Till detta skall läggas premierna för mottagen återförsäkring under närmast

föregående räkenskapsår.

– Från detta belopp skall dras det totala beloppet för under det senaste

räkenskapsåret annulerade premier eller bidrag, liksom det sammanlagda beloppet

för skatter och avgifter på premier eller bidrag som ingår i totalbeloppet.

Det sålunda erhållna beloppet skall delas i två delar, av vilka den första skall uppgå till

högst 10 miljoner euro medan den andra skall utgöra restbeloppet; 18 % respektive 16 %

av dessa beloppsandelar skall sedan räknas fram och läggas ihop.

Resultatet skall erhållas genom att den sålunda framräknade summan multipliceras med

ett tal som för närmast föregående räkenskapsår motsvarar förhållandet mellan beloppet

för försäkringsersättningar, som försäkringsföretaget har att svara för, beräknade efter

avdrag för återförsäkring, och det totala bruttobeloppet för försäkringsersättningar; dock

får detta tal inte vara mindre än 50 %.

När det gäller den sammanslutning av försäkringsgivare som går under namnet Lloyd's

skall beräkningen av solvensmarginalen göras med nettopremierna som underlag, och

dessa skall multipliceras med en enhetlig procentsats som årligen fastställs av den

behöriga myndigheten i den medlemsstat där huvudkontoret finns. Denna procentsats

skall beräknas med hjälp av senaste statistiska uppgifter om utbetalda provisioner.

Uppgifter härom skall tillsammans med gjorda beräkningar ges in till de

behöriga myndigheterna i de länder där Lloyd's är etablerat.
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c) För det slag av permanent, icke uppsägbar sjukförsäkring som avses i artikel 2.1 d

i detta direktiv och kapitaliseringsverksamhet som avses i artikel 2.2 b i detta direktiv,

skall minsta solvensmarginalen motsvara 4 % av de tekniska avsättningarna, beräknad

på det sätt som anges för det första resultatet i a i detta avsnitt.

d) För tontiner som avses i artikel 2.2 a i detta direktiv skall den minsta solvensmarginalen

motsvara 1 % av tillgångarna.

e) För försäkring som avses i artikel 2.1 a och 2.1 b i detta direktiv och som är knuten till

investeringsfonder samt för verksamhet som avses i artikel 2.2 c, 2.2 d och 2.2 e i detta

direktiv, skall den minsta solvensmarginalen motsvara

– 4 % av de tekniska avsättningarna beräknad på det sätt som anges för det första

resultatet i a i detta avsnitt, i den utsträckning försäkringsföretaget påtar sig en

placeringsrisk, samt 1 % av den sålunda beräknade avsättningen om företaget inte

påtar sig någon placeringsrisk och förutsatt att försäkringsavtalets löptid

överstiger fem år och det belopp som avsätts till täckande av

förvaltningskostnaderna enligt försäkringsavtalet fastställts för en period som

överstiger fem år

plus

– 0,3 % av risksumman beräknad enligt vad som anges i detta avsnitt första

stycket a under andra resultatet, i den utsträckning försäkringsföretaget försäkrar

dödsfallsrisk.
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C. Garantifond

1. En tredjedel av den minsta solvensmarginalen, fastställd enligt avsnitt B, skall utgöra

garantifonden. Om inte annat följer av punkt 2 i detta avsnitt skall minst 50 % av fonden

utgöras av poster enligt avsnitt A, punkterna 1 och 2.

2. a) Garantifonden skall dock uppgå till minst 800 000 euro.

b) Varje enskild medlemsstat får föreskriva att minimistorleken för garantifonden får

nedsättas till 600 000 euro när det gäller ömsesidiga och liknande institut samt tontiner.

c) Beträffande sådana ömsesidiga institut som avses i artikel 3.6 andra strecksatsen andra

meningen i detta direktiv, för vilka detta direktiv gäller, samt i fråga om tontiner, får

varje medlemsstat medge att den minsta garantifonden bestäms till 100 000 euro, med en

stegvis ökning upp till det i b i detta avsnitt angivna beloppet genom inbetalningar av

100 000 euro varje gång premierna ökar med 500 000 euro.

d) Den minsta garantifond som avses i a, b och c i detta avsnitt skall utgöras av de poster

som anges i avsnitt A, punkterna 1 och 2.

3. Ömsesidiga institut som avser att utvidga sin verksamhet enligt artikel 6.4 eller artikel 40 får

göra detta endast om de omedelbart uppfyller villkoren i punkt 2 a och 2 b i detta avsnitt.



7328/1/02 REV 1 IR/ab,mj,ull 1
BILAGA V DG C II   SV

BILAGA V

Del A
Upphävda direktiv med senare ändringar (enligt artikel 72)

Rådets direktiv 79/267/EEG
Rådets direktiv 90/619/EEG

Rådets direktiv 92/96/EEG
Europaparlamentets och rådets direktiv 95/26/EG

(endast artikel 1 andra strecksatsen, artikel 2.2 fjärde strecksatsen och artikel 3.1 beträffande
hänvisningarna till direktiv 79/267/EEG)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/12/EG

Rådets andra direktiv 90/619/EEG
Rådets tredje direktiv 92/96/EEG

Rådets tredje direktiv 92/96/EEG
Europaparlamentets och Rådets direktiv 95/26/EG
(endast artikel 1 andra strecksatsen, artikel 2.1 tredje strecksatsen, artikel 4.1, 4.3, 4.5 och artikel 5
tredje strecksatsen beträffande hänvisningarna till direktiv 92/96/EEG).

Europaparlamentets och Rådets direktiv 2000/64/EG
(artikel 2 beträffande hänvisningarna till direktiv 92/96/EEG).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/12/EG (artikel 2)
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Del B
Tidsgränser för genomförande

(enligt artikel 72)

Direktiv

79/267/EEG
(EGT L 63, 13.3.1979, s. 1)

90/619/EEG
(EGT L 330, 29.11.1990, s. 50)

92/96/EEG
(EGT L 360, 9.12.1992, s. 1)

95/26/EG
(EGT L 168, 18.7.1995, s. 7)

2000/64/EG
(EGT L 290, 17.11.2000, s. 27)

2002/12/EG
(EGT L 77, 20.3.2002, s. 11)

Tidsgräns för
införlivande

15 september 1980

20 november 1992

31 december 1993

18 juli 1996

17 november 2002

20 september 2003

Tidsgräns för
tillämpning

15 september 1981

20 maj 1993

1 juli 1994

18 juli 1996

17 november 2002

1 januari 2004
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BILAGA VI

Jämförelsetabell
detta direktiv direktiv

79/267/EEG
direktiv

90/619/EEG
direktiv

92/96/EEG
direktiv

95/26/EG
andra akter

artikel 1.1 a artikel 1 a
artikel 1.1 b artikel 3 artikel 1 b
artikel 1.1 c artikel 2 c
artikel 1.1 d artikel 1 c
artikel 1.1 e artikel 1 d
artikel 1.1 f artikel 1 e
artikel 1.1 g artikel 2 e
artikel 1.1 h–1.1 l artikel 1 f–1 j
artikel 1.1 m Ny
artikel 1.1 n artikel 1.1
artikel 1.1 o, 1.1 p och 1.1 q artikel 5 b, 5 c och

5 d
artikel 1.1 r artikel 2.1
artikel 1.2 artikel 5 a andra

meningen
artikel 2 artikel 1

artikel 3.1−3.4 artikel 2

artikel 3.5 och 3.6. artikel 3
artikel 3.7 artikel 4
artikel 3.8 Anslutningsakten

för Österrike,
Finland och Sverige
anpassad genom
beslut 95/1/EG,
Euratom, EKSG

artikel 4 artikel 6
artikel 5 artikel 7
artikel 6.1 artikel 8.1
artikel 6.2 artikel 8.1 tre sista

styckena
artikel 6.3 artikel 8.1 a
artikel 6.4 artikel 8.2
artikel 6.5 artikel 8.3
artikel 6.6 artikel 8.4
artikel 7 artikel 9
artikel 8 artikel 7
artikel 9 artikel 12
artikel 10 artikel 15
artikel 11 artikel 16
artikel 12 artikel 22.1
artikel 13 artikel 23
artikel 14.1–14.5 artikel 11.2−11.6
artikel 15 artikel 14
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artikel 16.1–16.5 artikel 15.1−15.5
artikel 16.6 artikel 15.5a
artikel 16.7 artikel 15.5b
artikel 16.8 artikel 15.5c
artikel 16.9 artikel 15.6
artikel 17 artikel 15 a
artikel 18.1–18.2 artikel 13.1–13.2
artikel 18.3 Ny
artikel 18.4–18.7 artikel 13.3–13.7
artikel 19 artikel 14
artikel 20 artikel 17
artikel 21 artikel 19
artikel 22 artikel 20
artikel 23.1 artikel 21.1

första stycket
artikel 23.2 artikel 21.1

andra stycket
artikel 23.3 första stycket artikel 21.1

tredje stycket
artikel 23.3 andra stycket artikel 21.1

fjärde stycket
artikel 23.4 artikel 21.2
artikel 24 artikel 22
artikel 25 artikel 23
artikel 26 artikel 24
artikel 27.() artikel 18.()

artikel 28 artikel 19
artikel 29 artikel 20
artikel 30 artikel 20a
artikel 31 artikel 21
artikel 32 artikel 4
artikel 33 artikel 28
artikel 34 artikel 29
artikel 35 artikel 15
artikel 36 artikel 31
artikel 37 artikel 24
artikel 38 artikel 24a
artikel 39 artikel 26
artikel 40 artikel 10
artikel 41 artikel 11
artikel 42 artikel 14
artikel 43 artikel 17
artikel 44 artikel 38
artikel 45 artikel 39.2
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artikel 46.1–46.9 artikel 40.2–40.10
artikel 47 artikel 41
artikel 48 artikel 42.2
artikel 49 artikel 43.2
artikel 50.1 artikel 44.2 första

stycket
artikel 50.2 artikel 44.2 andra

stycket
artikel 50.3 artikel 44.2 tredje

stycket
artikel 51.1–52.2 f artikel 27.1–27.2 f
artikel 51.2 g Ny
artikel 51.3 och 51.4 Ny
artikel 52 artikel 31
artikel 53 artikel 31 a
artikel 54 artikel 28
artikel 55 artikel 29
artikel 56 artikel 30
artikel 57 artikel 32
artikel 58 artikel 32a
artikel 59.1 artikel 32b.1
artikel 59.2 artikel 32b.2
artikel 59.3 artikel 32b.3
artikel 59.4 artikel 32b.4
artikel 59.5 artikel 32b.5
artikel 59.6 artikel 32b.7

artikel 60.1 artikel 33.4
artikel 60.2 Ny
artikel 61 artikel 37

artikel 62 första stycket artikel 38 artikel 28
första stycket

artikel 62 andra till fjärde
stycket

artikel 28
andra till
fjärde stycket

artikel 63 artikel 29
artikel 64 artikel 47
artikel 65 artikel 47
artikel 66.1 första stycket Ny
artikel 66.1 andra stycket artikel 48.1
artikel 66.2 artikel 48.2
artikel 67 artikel 50
artikel 68.1 artikel 39.1
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artikel 68.2 artikel 39.3
artikel 69.1 Ny
artikel 69.2 direktiv 2000/64/EG

artikel 3.1
första stycket

artikel 69.3 direktiv 2002/12/EG
artikel 3.1
första stycket och
direktiv 2000/64/EG
artikel 3.2

artikel 69.4 direktiv 2000/64/EG
artikel 3.1
andra stycket och
direktiv 2002/12/EG
artikel 3.1
andra stycket

artikel 69.5 direktiv 2002/12/EG
artikel 3.4

artikel 70 artikel 41 artikel 31 artikel 51.2 artikel 6.2 direktiv 000/64/EG
artikel 3.2 och
direktiv 2002/12/EG
artikel 3.3

artikel 71 direktiv 2002/12/EG
artikel 2

artikel 72
artikel 73
artikel 74
bilaga I bilaga
bilaga II bilaga I
bilaga III bilaga II
bilaga IV
bilaga V
bilaga VI
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I. Inledning

1. På grundval av artiklarna 47.2 och 55 i fördraget lade kommissionen den 28 juni 2000

för rådet fram ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om livförsäkring

(omarbetad version)1.

Den föreslagna omarbetningen förenade i en enda text kodifierade bestämmelser

i direktiven om livförsäkring och viktiga ändringar gjorda av kommissionen.

Ändringarna var föremål för det vanliga förfarandet. Den kodifierade delen av texten

skulle endast ändras i enlighet med den tekniska anpassningen av direktivet om

solvensmarginal för livförsäkringsföretag, vars antagande skulle inväntas.

2. I enlighet med artikel 251 i fördraget yttrade sig Europaparlamentet vid första

behandlingen den 15 mars 2001. Det godkände kommissionens förslag utan att föreslå

några ändringar2.

Ekonomiska och sociala kommittén yttrade sig den 24 januari 20013.

3. Den 30–31 maj 2001 nådde rådet en politisk överenskommelse om texten, dock med

förbehåll för de ändringar som kommer att följa efter antagandet av direktivet om

solvensmarginal för livförsäkringsföretag vid första behandlingen. Den 14 februari 2002

antog rådet direktivet om solvensmarginal för livförsäkringsföretag vid första

behandlingen4. Därefter infördes de nödvändiga ändringarna i texten till direktivet om

livförsäkring (omarbetad version).

4. Den 27 maj 2002 antog rådet sin gemensamma ståndpunkt enligt dok. ... /02.

                                                
1 EGT C 365E, 19.12.2000, s. 1.
2 EGT C 343, 5.12.2001, s. 257.
3 EGT C 123, 25.4.2001, s. 24.
4 Ännu inte offentliggjort i EGT.
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II. Mål

Det fanns tre generationer försäkringsdirektiv som antogs vid olika integreringsstadier

från 1970–talet till 1992, när de tredje försäkringsdirektiven antogs. Bland dessa fanns

tre direktiv om livförsäkring (79/267/EEG, 90/619/EEG och 92/96/EEG). Kommissionens

förslag om livförsäkring (omarbetad version) hade som mål att förenkla

gemenskapslagstiftningen.

Förutom kodifieringen av bestämmelserna i direktiven om livförsäkring infördes i

kommissionens förslag följande ändringar i direktiven för att göra den rättsliga ramen

enhetligare och fullständigare utan att överskrida gränserna för en omarbetning:

– Definitionen av reglerade marknader (artikel 1.1 m).

– Referensdatumen för blandad verksamhet (artikel 18.3).

– Vissa bestämmelser om beräkning av framtida vinst (artiklarna 27 och 28, sedan dess

ändrade i enlighet med direktivet om solvens).

– Vissa bestämmelser om verksamhetsplanen (artikel 51.3 och 51.4).

– Undantag och upphävande av restriktiva bestämmelser (artikel 60.2).

– Rättigheter förvärvade av befintliga filialer (artikel 66.1 och 66.2).

Dessa ändringar var nödvändiga av olika orsaker, antingen för att täppa till luckor i befintliga

juridiska strukturer (artikel 1 m, artikel 51.3 och 51.4), för att klargöra de bestämmelser som

skall tillämpas på nya medlemsstater (artikel 18.3) eller för att förbättra den "tekniska"

klarheten (artiklarna 27 och 28, artikel 60.2, artikel 66.1 och 66.2).
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III. Analys av den gemensamma ståndpunkten enligt dok. 6446/02

1. Allmänt

Rådet godtog ändringarna i direktiven enligt kommissionens förslag. Den största förändringen

i kommissionens förslag som infördes av rådet gällde artikel 51.3 och 51.4. Denna anpassning

gällde verksamhetsplanen för filialer i tredje land och syftade till att anpassa ordalydelsen till

parallella bestämmelser som tillämpas på gemenskapsföretag inom försäkringsbranschen.

Den gemensamma ståndpunkten omfattar också de nya bestämmelserna till följd av det nya

direktivet om solvensmarginal (2002/.../EG), genom vilket de relevanta bestämmelserna om

solvensmarginal ändrades i det befintliga direktivet om livförsäkring. Dessa bestämmelser

[artiklarna 3.6, 27, 28, 29, 30, 38, 69.3, 69.5och 71] samt motsvarande skäl har förts in

i texten.

2. Europaparlamentet

Europaparlamentet antog inga ändringar i kommissionens förslag.

3. Slutsats

Eftersom Europaparlamentet inte antog några ändringar och rådet endast införde en viktig

ändring i kommissionens förslag, står det klart att den gemensamma ståndpunkten, som

enhälligt antogs av rådet, återspeglar och fullt ut stöder målet i det ursprungliga förslaget när

det gäller kodifieringen och klargörandet av den rättsliga ramen. Genom att de ändringar som

beror på det nya direktivet om solvensmarginal har införlivats i den kodifierade delen av den

gemensamma ståndpunkten är texten i den omarbetade versionen uppdaterad och fullständig.
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2000/0162 (COD)

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN
TILL EUROPAPARLAMENTET

enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

om

Gemensam ståndpunkt antagen av rådet inför antagandet av Europaparlamentets och
rådets direktiv om livförsäkring (omarbetad version)

1. BAKGRUND

– Den 28 juni 2000 antog kommissionen ett förslag till Europaparlamentets och
rådets direktiv om livförsäkring (omarbetad version)1. Förslaget överlämnades till
rådet och Europaparlamentet den 28 juni 2000.

– Vid sitt 378:e plenarsammanträde den 24 januari 20012 avgav Ekonomiska och
sociala kommittén ett positivt yttrande om förslaget.

– Vid sin plenarsession den 12–15 mars 2001 antog Europaparlamentet en
lagstiftningsresolution3 med parlamentets yttrande om kommissionens förslag till
direktiv. Parlamentet godkände texten i kommissionens förslag utan att föreslå
några ändringar.

– Den 27 maj 2002 antog rådet sin gemensamma ståndpunkt4 som är ämnet för
detta meddelande.

2. SYFTE MED KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Det huvudsakliga syftet med detta förslag är att förenkla förståelsen och
tillämpningen av försäkringsdirektiven genom att omarbeta dem till en klar, enhetlig
och komplett laglig text. Genom förslaget omarbetas alla befintliga direktiv rörande
livförsäkring i en enda text.

Förutom den rena kodifieringen av bestämmelserna har en del smärre anpassningar,
som inte påverkar innehållet i texten, bedömts vara nödvändiga. Dessa anpassningar
omfattar endast strykningar i befintliga texter, klargöranden av rättsläget i vissa fall
och utelämnanden av namn på företag som har inställt verksamheten och inte längre
behöver omnämnas. Förslaget går därför utanför gränserna för en ren kodifiering och
kallas "omarbetning".

                                                
1 KOM (2000) 398 slutlig, EGT C 365 E, 19.12.2000, s. 1
2 EGT C 123, 25.4.2001, s. 24.
3 EP 298391. Föredragande Lord Inglewood.
4 EGT ... ... ....
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Ändringarna i kommissionens förslag berör följande punkter, vilka inte påverkar
innehållet i texten: Artikel 1 i m), definitionen av "reglerad marknad", artikel 18.3 a)
om samtidig verksamhet, artikel 27.3 a), beräkning av "framtida vinst", artikel 49.2
g) samt 49.3 och 49.4, verksamhetsplan, artikel 59.2, undantag och upphävande av
restriktiva bestämmelser och artikel 67.1, rättigheter förvärvade av befintliga filialer.

3. KOMMENTARER TILL DEN GEMENSAMMA STÅNDPUNKTEN

3.1. Parlamentet godkände kommissionens förslag vid första behandlingen utan
ändringar.

3.1.1. Den gemensamma ståndpunkten beaktar fullt ut kommissionens förslag, som
godkändes vid första behandlingen utan ändringar.

3.2. Ändringar införda av rådet i den gemensamma ståndpunkten

3.2.1. Efter det att rådets arbetsgrupp hade granskat förslaget infördes ytterligare några
rättelser och anpassningar av teknisk natur i den gemensamma ståndpunkten i syfte
att förbättra direktivet med avseende på konsekvens och fullständighet. Alla dessa
ändringar är av mindre vikt och faller helt och hållet inom ramen för en omarbetning.

Den gemensamma ståndpunkten innehåller därför rättelser och anpassningar av
teknisk natur av förslaget på följande punkter:

� I skäl 23 i den gemensamma ståndpunkten beaktas skäl 2 i direktiv 2000/64/EG5,
som antogs efter det att det omarbetade förslaget lades fram av kommissionen.

� Artikel 1.1 r) i den gemensamma ståndpunkten: i definitionen av nära förbindelser
har begreppet "kontroll" helt anpassats till ordalydelsen i direktiv 95/26/EG.

� Artikel 3.7 i den gemensamma ståndpunkten: hänvisningen till Luxemburgska
"Caisse d'Épargne de l'État" har strukits eftersom denna institution inte längre
bedriver försäkringsverksamhet.

� Artikel 16.3 i den gemensamma ståndpunkten: Denna punkt har anpassats till
artikel 2 i direktiv 2000/64/EG.

� Artikel 18.3 i den gemensamma ståndpunkten: Det datum från vilket
specialiseringsprincipen tillämpas på företag i livförsäkringssektorn när det gäller
Österrike, Finland och Sverige har angivits till dagen för deras anslutning, liksom
var fallet för övriga medlemsstater som anslöt sig till Europeiska unionen efter det
att det berörda direktivet hade antagits.

� Artikel 20.1 B a) i, första strecksatsen i den gemensamma ståndpunkten: Sista
meningen har strukits på grund av införandet av euron.

� Artikel 51.3 och 51.4 i den gemensamma ståndpunkten: De verksamhetsplaner
som krävs av filialer till företag från tredje land som är etablerade i en
medlemsstat har anpassats för att överensstämma med de verksamhetsplaner som
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4

krävs av försäkringsföretag inom EU enligt artikel 7 i den gemensamma
ståndpunkten.

� Genom artikel 60.2 i den gemensamma ståndpunkten återinförs en text som fanns
med i det ursprungliga direktivet och utelämnades i den omarbetade versionen,
eftersom det har ansetts lämpligt att behålla den för att undvika eventuella
tvetydigheter vad beträffar bestämmelsens räckvidd.

� Genom artikel 65 i den gemensamma ståndpunkten sammanförs artiklarna 58 och
66 i förslaget i en gemensam artikel, i syfte att undvika onödig upprepning. Dessa
båda artiklar härstammar från två olika kodifierade direktiv men är identiska till
sitt innehåll

� I artikel 69.2 i den gemensamma ståndpunkten beaktas genomförandetidpunkten
för direktiv 2000/64/EG, som antogs efter det att den omarbetade versionen av
förslaget lades fram av kommissionen.

� I den gemensamma ståndpunkten utelämnas även artiklarna 61 och 62 i
kommissionens förslag, eftersom de anger övergångsperioder som en gång
beviljades genom de kodifierade direktiven och som redan har löpt ut.

� Bilaga V i den gemensamma ståndpunkten, som innehåller en förteckning över
upphävda direktiv och tidsfrister för genomförande, har fått en ny struktur för att
bli tydligare.

Alla andra ändringar som finns med i den gemensamma ståndpunkten består av rent
språkliga eller grammatiska ändringar samt ändringar som rör numreringen av
artiklarna i det ursprungliga förslaget.

3.2.2. För att omarbetningen av livförsäkringsdirektiven skall vara så aktuell som möjligt
har ändringarna av direktiv 79/267/EEG som just införts genom det nyligen antagna
direktiv 2002/12/EG6 när det gäller solvensmarginalkraven för livförsäkringsföretag
införlivats i den gemensamma ståndpunkten. Dessa ändringar gäller följande skäl och
artiklar i den gemensamma ståndpunkten:

� Skäl 39 i den gemensamma ståndpunkten har anpassats för att införliva skäl nr 3 i
direktiv 2002/12/EC.

� Skäl 41 i den gemensamma ståndpunkten har kompletterats för att införliva skäl
nr 8 och skäl nr 11 i direktiv 2002/12/EG.

� Skäl 43 i den gemensamma ståndpunkten införlivar skäl 12 i direktiv 2002/12/EG.

� Skäl 50 i den gemensamma ståndpunkten har kompletterats genom att skäl nr 10 i
direktiv 2002/12/EC har lagts till.

� Artikel 3.6 i den gemensamma ståndpunkten har anpassats för att införliva den
ändring av artikel 3.2 i direktiv 79/267/EEG som har lagts till genom artikel 1.1 i
direktiv 2002/12/EG.
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� Artikel 27 i den gemensamma ståndpunkten har anpassats för att införliva den
ändring av artikel 18 i direktiv 79/267/EEG som har lagts till genom artikel 1.2 i
direktiv 2002/12/EG.

� Artikel 28 i den gemensamma ståndpunkten har anpassats för att införliva den
ändring av artikel 19 i direktiv 79/267/EEG som har lagts till genom artikel 1.2 i
direktiv 2002/12/EG.

� Artikel 29 i den gemensamma ståndpunkten har anpassats för att införliva den
ändring av artikel 20 i direktiv 79/267/EEG som har lagts till genom artikel 1.2 i
direktiv 2002/12/EG.

� I artikel 30 i den gemensamma ståndpunkten införlivas den nya artikeln 20 a som
har lagts till direktiv 79/267/EEG genom artikel 1.3 i direktiv 2002/12/EG.

� I artikel 38 i den gemensamma ståndpunkten införlivas den nya artikeln 24 a som
har lagts till direktiv 79/267/EEG genom artikel 1.4 i direktiv 2002/12/EG.

� I artikel 71 i den gemensamma ståndpunkten införlivas den bestämmelse om en
övergångsperiod som anges i artikel 2 i direktiv 2002/12/EG för tillämpningen av
det direktivet.

� I artiklarna 69.3 och 69.4 tas hänsyn till den bestämmelse om genomförandedag
som anges i artikel 3 i direktiv 2002/12/EG.

� Bilaga IV till den gemensamma ståndpunkten innehåller att antal bestämmelser
som kommer att förbli i kraft till dess att de ersätts av dem som ingår i direktiven
2000/64/EG och 2002/12/EG, vilka har tagits med i omarbetningen men ännu inte
kommer att vara tillämpliga vid tidpunkten för antagandet av den omarbetade
versionen av direktivet. Denna bilaga syftar till att säkerställa att det råder
säkerhet beträffande rättsläget med avseende på vilka bestämmelser som gäller.

� Bilaga VI i den gemensamma ståndpunkten reflekterar helt och hållet bilaga V i
den omarbetade versionen av förslaget.

4. SLUTSATS

Kommissionen anser att rådets gemensamma ståndpunkt i hög grad återspeglar
innehållet i kommissionens förslag, som godkändes av Europaparlamentet utan
ändringar. De anpassningar och rättelser som har införts av rådet i den gemensamma
ståndpunkten innehåller inte några förändringar i sak och faller inom ramen för en
omarbetning. Kommissionen kan rekommendera Europaparlamentet att godkänna
denna gemensamma ståndpunkt.
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