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Efni: Ákvæði um Evrópsku vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunina (EIOPA) og 
Eftirlitsstofnun EFTA (ESA) í frumvarpi til laga um vátryggingasamstæður.

Yfirlit yfir ákvæði í frumvarpi til laga um vátryggingasamstæður þar sem vísað er til Evrópsku 
vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunarinnar (EIOPA) og Eftirlitsstofnunar EFTA (ESA).

II. KAFLI.
Gjaldþol vátryggingasamstæðu.

Jafngildi vegna dóttur- og hlutdeildarfélaga utan aðildarríkja.
3. mgr. 17. gr.

Eftirlitsstjómvald sem er ósammála ákvörðun Fjármálaeftirlitsins getur vísað málinu til Evrópsku 
vátrygginga- og Hfeyrissjóðaeftirlitsstofhunarmnar eða Eftiriitsstofnunar EFTA eftir því sem við á skv. 
19. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 2010/1094, um Evrópsku vátrygginga- og 
Hfeyrissjóðaeftiriftsstofnunina. Á sama hátt getur Fjármálaeftirlitið, e f það er ekki eftirlitsstjórnvald 
samstæðu, vísað máli til Eftirlitsstofnunar EFTA ef það er ósammála ákvörðun eftirlitsstjórnvalds 
samstæðu. Vísa þarf máli til eftirlitsstofnunar innan þriggja mánaða frá því að eftiriftsstjómvaldið fékk 
tilkynningu um ákvörðun frá eftirlitsstjórnvaldi samstæðunnar.

EFTA ríki vísa ágreiningi um jafngildi gjaldþolskrafna vegna dóttur- eða hlutdeildarfélaga utan 
aðildarríkja til ESA, þ.e. FME vísar máli til ESA ef það er ósammála ákvörðun eftirlitsstjórnvalds 
samstæðu.

Eigið líkan samstæðu.
4. mgr. 21. gr.

Taki eftiriftsstjórnvöld ekki ákvörðun innan sex mánaða og máli er ekki vísað til Evrópsku vátrygginga- 
og Hfeyrissjóðaeftir^tsstofhunarinnar eða Eftiriftsstofhunar EFTA skal Fjármálaeftirlitið, e f  það er 
eftirlitsstjómvald samstæðunnar, taka ákvörðun um umsókn skv. 1. mgr. Sú ákvörðun er bindandi. Við 
töku ákvörðunar skal taka tillit til sjónarmiða og fyrirvara sem hafa komið frá öðrum 
eftirHtsstjómvöldum. Fjármálaeftirlitið skal tilkynna umsækjanda og hinum eftirlitsstjórnvöldunum um 
rökstudda ákvörðun sína.

EFTA ríki vísa ágreiningi um umsókn um að nota eigið líkan samstæðu til ESA

Ákvörðun um miðlæga áhættustýringu.
3. mgr. 26. gr.



E f eitthvert eftirlitsstjómvaldanna vísar máli til Evrópsku vátrygginga- og
lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunarinnar eða EftirHtsstofhunar EFTA skv. 19. gr. reglugerðar Evrópuþingsins 
og ráðsins (ESB) nr. 1094/2010 um Evrópsku vátrygginga- og HfeyrissjóðaeftirHtsstofhunma skal 
Fjármálaeftirlitið, e f það er eftirlitsstjórnvald samstæðunnar, taka ákvörðun í samræmi við niðurstöðu 
eftirlitsstofnunarinnar. Ákvörðunin er bindandi.

EFTA ríki vísa ágreiningi vegna ákvörðunar um miðlæga áhættustýringu til ESA.

Miðlæg áhættustýring. Ákvörðun um gjaldþolskröfu.
6. mgr. 27. gr.

E f Fjármálaeftirlitið og eftirlitsstjórnvald samstæðu eru ósammála getur Fjármálaeftirlitið vísað málinu 
til Eftiriitsstofhunar EFTA innan mánaðar frá ákvörðun samstarfshóps eftiriitsstjómvalda. Sama gildir ef 
Fjármálaeftirlitið er eftirlitsstjórnvald samstæðunnar. Eftirlitsstofnun EFTA tekur ákvörðun innan 
mánaðar skv. 2. mgr. 19. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 2010/1094/ESB um 
Evrópsku vátrygginga- og 1ífeyrissjóðaeftir1itsstofhunina. Ekki er unnt að vísa máli til Eftiriitsstofhunar 
EFTA eftir að mánaðarfresturinn er liðinn eða samstarfshópur eftirHtsstjómvalda hefur tekið ákvörðun. 
Ákvörðun eftir1itsstofnunarinnar er bindandi.

FME vísar máli til ESA ef það er ósammála eftirlitsstjórnvaldi samstæðu um ákvörðun 
gjaldþolskröfu við miðlæga áhættustýringu.

Miðlæg áhættustýring. Gjaldþolskröfu og kröfu um lágmarksfjármagn ekki fullnægt.
5. mgr. 28. gr.

Fjármálaeftirlitið getur vísað máli til Eftirlitsstofnunar EFTA og óskað aðstoðar vegna ágreinings um 
samþykki endurreisnaráætlunar, þar á meðal ósamkomulags um framlengingu á fjögurra máhaða fresti 
skv. 2. mgr. og ágreinings um að samþykkja fyrirhugaðar eftirlitsaðgerðir innan mánaðar skv. 3. mgr.

FME getur vísað máli til ESA vegna ágreinings um samþykki endurreisnaráætlunar, þ.á.m. 
ósamkomulags um framlengingu á fjögurra mánaða fresti.

V. KAFLI.
Eftirlitsaðgerðir.

Eftirlitsstjórnvald vátryggingasamstæðu.
5. mgr. 34. gr.

E f eftirlitsstjórnvald annarra aðildarríkja vísar máli til Evrópsku vátrygginga- og 
lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunarinnar eða Eftirlitsstofnunar EFTA innan þriggja mánaða frests skv. 4. mgr. 
skal Fjármálaeftirlitið fresta ákvörðun skv. 3. mgr. þar til eftirlitsstofhunin hefur tekið ákvörðun og skal 
þá staðfesta þá ákvörðun. Ákvörðun eftirlitsstofhunarinnar er bindandi og skal Fjármálaeftirlitið, e f það 
er eftirlitsstjórnvald samstæðu, kynna hana fyrir vátryggingasamstæðunni og samstarfshópi 
eftir1itsstjórnva1da.

EFTA ríki vísa ágreiningi um ákvörðun hvaða eftirlitsstjórnvald eigi að vera eftirlitsstjórnvald 
samstæðu til ESA.

Réttindi og skyldur Fjármálaeftirlitsins ef það er eftirlitsstjórnvald samstæðu.
4. mgr. 35. gr.

Starfsemi samstarfshóps eftirlitsstjórnvalda er byggð á samræmdu fyrirkomulagi milli hlutaðeigandi 
eftirlitsstjórnvalda. Komi upp ágreiningur vegna verkefna skv. 1. mgr. eða samvinnu eftirlitsstjórnvalda



getur Fjármálaeftirlitið vísað málinu til Eftirlitsstofhunar EFTA. Fjármálaeftirlitið skal taka ákvörðun í 
samræmi við ákvörðun eftirlitsstofhunarinnar og senda hana til hinna eftirlitsstjórnvaldanna.

FMR vísar ágreiningi vegna verkefna eða samvinnu ef það er eftirlitsstjórnvald samstæðu til ESA.

8. mgr. 35. gr.
Áður en Fjármálaeftirlitið tekur ákvörðun sem eftirlitsstjórnvald samstæðu ber því að taka tillit til 

ráðlegginga Evrópsku vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunarinnar. Ákvörðunin skal rökstudd og 
bera með sér skýringar ef ekki er farið að ráðleggingum eftirlitsstofnunarinnar. Ákvörðunina skal senda 
til hinna eftirlitsstjórnvaldanna.

FME fer eftir ráðleggingum EIOPA áður en það tekur ákvörðun sem eftirlitsstjórnvald samstæðu.

11. mgr. 35. gr.
Fjármálaeftirlitið skal senda Evrópsku vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofhuninni upplýsingar um 

starfsemi samstarfshóps eftirlitsstjórnvalda og erfiðleika sem upp geta komið í starfseminni.

FME sendir EIOPA upplýsingar um starfsemi samstarfshóps eftirlitsstjórnvalda.

Samvinna og upplýsingaskipti.
2. mgr. 36. gr.

E f Fjármálaeftirlitið fær ekki upplýsingar innan tveggja vikna frá eftirlitsstjórnvöldum annarra 
aðildarríkja getur það óskað aðstoðar Eftirlitsstofnunar EFTA.

FME getur óskað aðstoðar ESA ef það fær ekki upplýsingar innan tveggja vikna frá 
eftirlitsstjórnvöldum annarra aðildarríkja.

VI. KAFLI.
Ríki utan aðildarríkja.

Staðfesting á jafngildi.

E f eftirlitsstjórnvöld greinir á um ákvörðun skv. 2. mgr. er hægt að óska eftir aðstoð Evrópsku 
vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunarinnar eða Eftirlitsstofhunar EFTA, eftir því sem við, innan 
þriggja mánaða eftir að eftirlitsstjórnvald samstæðunnar tilkynnti um ákvörðun þess.

EFTA ríki óska aðstoðar ESA vegna ágreinings um sannreyningu á jafngildi.


