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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0731/2010, ingediend door Melas Gianniotis (Griekse 
nationaliteit), namens de EABE (Vereniging van verzekeraars in Noord-
Griekenland), over de Griekse toezichthoudende commissie voor particuliere 
verzekeringen (EPEIA)

1. Samenvatting van verzoekschrift

Indiener, die voorzitter is van bovengenoemde vereniging, wijst erop dat de Griekse 
verzekeringsmaatschappijen sinds 1 januari 2008 verplicht zijn een voorgeschreven bijdrage 
(1% van hun omzet) af te dragen aan de Griekse toezichthoudende commissie voor 
particuliere verzekeringen, die binnen het raamwerk van het ministerie van Financiën werkt.
Hij maakt echter bezwaar tegen het feit dat de verantwoordelijke overheden de 
verzekeringsmaatschappijen ook bijdragen aan de EPEIA voor de periode 2004-2007 hebben 
opgelegd, waarin de toezichthoudende functie niet door de betreffende commissie werd 
verzorgd, maar door het ministerie van Ontwikkeling. Indiener wijst tevens op het feit dat de 
EPEIA nu zal worden afgeschaft en dat de toezichthoudende functie zal worden overgenomen 
door de Nationale Bank van Griekenland, maar dat de verzekeringsmaatschappijen nog steeds 
de verplichte bijdrage moeten voldoen aan een controlerend orgaan dat niet langer bestaat. Hij 
verzoekt het Europees Parlement daarom na te gaan of deze situatie in overeenstemming is 
met de op dit terrein geldende rechtsinstrumenten van de EU.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 27 oktober 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 13 januari 2011.

Volgens artikel 9 van Wet 3229 van 10 februari 2004 ("Wet 3229") moeten Griekse 
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verzekeringsmaatschappijen 1% van hun omzet afdragen voor de financiering van de Griekse 
toezichthoudende commissie voor particuliere verzekeringen ("EP.E.I.A."). De EPEIA is de 
Griekse bevoegde toezichthoudende autoriteit voor verzekeringen.
Indiener beschrijft dat de EPEIA Griekse verzekeringsmaatschappijen heeft verplicht om met 
terugwerkende kracht ook bijdragen voor de periode 2004-2007 af te dragen. Verder wordt 
uitgelegd dat de toezichthoudende functie in de jaren 2004-2007 werd uigeoefend door het 
Griekse ministerie van Ontwikkeling en niet door het EPEIA. Indiener legt tevens uit dat de 
bijdragen zijn betaald voor de jaren 2008 en 2009, hoewel de EPEIA niet de enige 
toezichthoudende instantie was.
Daarnaast legt indiener uit dat de Griekse autoriteiten een nieuw wetgevingsvoorstel hebben 
opgesteld. Als dit voorstel wordt aangenomen, zal de Bank van Griekenland een nieuwe 
bevoegde toezichthoudende autoriteit voor verzekeringen in Griekenland worden. Indiener 
wijst erop dat in het voorstel de verplichte afdracht van 1% van de omzet van 
verzekeringsmaatschappijen wordt gehandhaafd om de Bank van Griekenland te financieren.
Indiener stelt dat geen enkele andere tak van de financiëledienstensector in Griekenland 
verplicht is een vergelijkbare bijdrage te betalen.

Indiener vraagt of de verplichting van Griekse verzekeringsmaatschappijen om 1o/o van hun 
omzet af te dragen om de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor verzekeringen te 
financieren, als ingesteld bij artikel 9 van Wet 3229, verenigbaar is met de EU-wetgeving.
Commentaar van de Commissie

De levensverzekerings- en schadeverzekeringsrichtlijnen1 bieden een geharmoniseerde 
rechtsgrondslag voor de uitoefening van het levensverzekerings- en 
schadeverzekeringsbedrijf. Deze regels omvatten onder andere voorwaarden voor de eerste 
vergunning van een verzekeringsonderneming, lopend prudentieel toezicht en intrekking van 
de vergunning.
De levensverzekerings- en schadeverzekeringsrichtlijnen bevatten geen voorschriften inzake 
het heffen van vergoedingen voor het toezicht op het verzekeringswezen. Dit is niet 
geharmoniseerd op EU-niveau. Lidstaten als België, Bulgarije, Cyprus, Estland, Hongarije, 
Ierland, Italië, Litouwen, Oostenrijk, Portugal, Slovenië en Slowakije heffen van 
vergoedingen voor het toezicht op het verzekeringswezen.

Conclusie

Gezien het bovenstaande en in het licht van de beschikbare informatie is de Commissie van 
mening dat uit dit verzoekschrift geen inbreuk op de verzekeringswetgeving van de EU blijkt.

                                               
1 PB L 345 van 19.12.2002, blz. 1 t/m 51; PB L 228 van 16.8.1973, blz. 3 t/m 19; PB L 172 van 4.7.1988, blz. 1 
t/m 14; PB L 228 van 11.8.1992, blz. 1 t/m 23.


