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►B

RÅDETS DIREKTIV
af 19. december 1991
om nedsættelse af en ►M2 Det Europæiske Udvalg for Forsikring og Arbejdsmarkedsorienterede
Pensioner ◄
(91/675/EØF)
(EFT L 374 af 31.12.1991, s. 32)

Ændret ved:
Tidende
nr.
►M1
►M2
►M3

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 af 29.
september 2003
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/1/EF af 9. marts 2005
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/21/EF af 11. marts 2008
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▼B
RÅDETS DIREKTIV
af 19. december 1991
om nedsættelse af en ►M2 Det Europæiske Udvalg for Forsikring
og Arbejdsmarkedsorienterede Pensioner ◄
(91/675/EØF)
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, særlig artikel 57, stk. 2, tredje punktum,
under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),
i samarbejde med Europa-Parlamentet (2),
under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale
Udvalg (3), og
ud fra følgende betragtninger:
Rådet tildeler Kommissionen beføjelser til at gennemføre de forskrifter
det vedtager;
gennemførelsesforanstaltninger er nødvendige for, at Rådets direktiver
om direkte skadesforsikring og direkte livsforsikring kan anvendes; især
tekniske tilpasninger kan fra tid til anden blive nødvendige for at tage
hensyn til udviklingen inden for forsikringssektoren; sådanne foranstaltninger bør træffes i overensstemmelse med de procedureregler, der er
fastsat i artikel 2 (procedure III, variant b)), i Rådets afgørelse
87/373/EØF af 13. juli 1987 om fastsættelse af de nærmere vilkår for
udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (4);
der må med henblik herpå nedsættes en forsikringskomité;
oprettelsen af en forsikringskomité foregriber ikke andre former for
samarbejde mellem tilsynsmyndighederne med hensyn til forsikringsselskabers adgang til at optage virksomhed og tilsynet med dem, herunder
især det samarbejde, som finder sted i forsikringsmyndighedernes konference, der navnlig har kompetence til at udarbejde protokoller vedrørende gennemførelsen af fællesskabsdirektiverne; det er navnlig
hensigtsmæssigt, at komitéen og konferencen har et snævert samarbejde;
det er ønskeligt med et samarbejde mellem de kompetente myndigheder
og Kommissionen med henblik på drøftelse af problemerne inden for
indirekte skadesforsikring og direkte livsforsikring; denne opgave bør
overlades til forsikringskomitéen; der bør desuden drages omsorg for, at
komitéens aktiviteter på tilfredsstillende vis samordnes med de aktiviteter, der udøves af andre komitéer af lignende art, der er nedsat ved
fællesskabsretsakter —
UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

▼M2
Artikel 1
1.
Kommissionen bistås af Det Europæiske Udvalg for Forsikring og
Arbejdsmarkedsorienterede Pensioner, der er nedsat ved Kommissionens
afgørelse 2004/9/EF (5) (i det følgende benævnt »udvalget«).
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

EFT nr. C 230 af 15.9.1990,
EFT nr. C 240 af 16.9.1991,
EFT nr. C 102 af 18.4.1991,
EFT nr. L 197 af 18.7.1987,
EUT L 3 af 7.1.2004, s. 34.

s.
s.
s.
s.

5.
117, og EFT nr. C 305 af 25.11.1991.
11.
33.
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▼M2
2.
Formanden for Det Europæiske Tilsynsudvalg for Forsikrings- og
Arbejdsmarkedspensionsordninger, der er nedsat ved Kommissionens
afgørelse 2004/6/EF (1), deltager i udvalgets møder som observatør.
3.
Udvalget kan invitere sagkyndige og observatører til at deltage i
møder.
4.

Udvalgets sekretariatsopgaver varetages af Kommissionen.

▼M3
Artikel 2
Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og
artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF (2), jf. dennes artikel 8.
Artikel 2a
Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.
Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre
måneder.
▼M2

__________

▼B
Artikel 5
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

(1) EUT L 3 af 7.1.2004, s. 30.
(2) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23. Ændret ved afgørelse 2006/512/EF (EUT
L 200 af 22.7.2006, s. 11).

