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Efni: Umsögn um frumvarp tii laga um vátryggingasamstæður, 400. mál

Vísað er til erindis, dags. 5. apríl 2017, frá nefndasviði Alþingis þar sem óskað er eftir 
umsögn um frumvarp til laga um vátryggingasamstæður, 400. mál.

Fjármálaeftirlitið átti fuNtrúa í nefnd sem efnahags- og viðskiptaráðherra skipaði 23. febrúar 
2010 til að leggja fram tillögur að því hvernig tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 
2009/138/EB um stofnun og rekstur fyrirtækja á sviði vátrygginga og endurtrygginga 
(Solvency II tilskipunin), ásamt breytingum með tilskipun 2014/51/ESB (Onnibus II 
tilskipunin), yrði samræmd íslenskri löggjöf.

Við undirbúning að innleiðingu tilskipunarinnar í íslenska löggjöf taldi Fjármálaeftirlitið að 
ráðherra yrði veitt heimild til að vísa til birtingar á reglugerð 2015/35/ESB á ensku í 
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. Einnig að við setningu reglna sem byggja á 
tæknilegum stöðum yrði Fjármálaeftirlitinu heimilt að vísa til birtingar þeirra á ensku í 
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. Umræddar heimildir yrðu afmarkaðar við ákvæði sem 
vörðuðu afmarkaðan hóp manna sem með sanngirni mætti ætlast til að skilji frumtextann 
vegna menntunar sinnar eða annarrar sérhæfingar.

Með frumvarpi til laga um vátryggingasamstæður er innleiddur tiltekinn hluti Solvency II 
tilskipunarinnar. Fjármálaeftirlitið styður framgöngu frumvarpsins en telur bó nauðsynlegt að 
ráðherra og Fjármáiaeftiriitinu verði fengnar umræddar heimildir enda útfærir reglugerðin og 
tæknilegir staðlar nánar ákvæði tilskipunar'mnar, þ.e. ákvæði frumvarpsins, og hefur þannig 
þýðingu við eftirlit og beitingu heimilda Fjármálaeftirlitsins.

Fjármálaeftirlitið gerir því eftirfarandi tillögu að nýju ákvæði í frumvarpið:

Heimild til að vísa í reglugerð nr. 2015/35/ESB og tæknilega staðla á ensku.

Við setningu reglugerðar er ráðherra heimilt að vísa til birtingar á reglugerð 2015/35/ESB 
á ensku í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins ef ákvæðin varða afmarkaðan hóp manna 
sem með sanngirni má ætlast til að skilji frumtextann vegna menntunar sinnar eða annarrar 
sérhæfingar. Nýti ráðherra þessa heimild skal gera enska útgáfu reglugerðarinnar 
aðgengilega á vef ráðuneytisins.
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Við setningu reglna sem byggja á tæknilegum framkvæmdastöðlum eða eftirlitsstöðlum er 
Fjármálaeftirlitinu heimilt að vísa til birtingar þeirra á ensku í Stjórnartíðindum 
Evrópusambandsins ef ákvæðin varða afmarkaðan hóp manna sem með sanngirni má 
ætlast til að skilji frumtextann vegna menntunar sinnar eða annatrar serhæfingar. Nýti 
Fjármálaeftirlitið þessa heimild skal stofnunin gera enskar útgafur tæknnegu 
framkvæmdarstaðlanna og eftirlitsstaðlanna aðgengilegar á vef sínum.

Jafnframt áréttar Fjármálaeftirlitið mikilvægi þess að umræddar heimildir verði einnig í lögum 
nr. 100/2016 um vátryggingastarfsemi.

Virðingarfyllst,

FJÁRMÁLAEFTIRLITIÐ

Anna Mjöll Karlsdóttir
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