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KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/2011,
annettu 11 päivänä marraskuuta 2015,
sellaisten aluehallintojen ja paikallisviranomaisten luetteloja, joilta olevia saamisia käsitellään
samoin kuin saamisia keskushallinnolta, koskevista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2009/138/EY mukaisista teknisistä täytäntöönpanostandardeista
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (Solvenssi II)
25 päivänä marraskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY (1) ja erityisesti sen
109 a artiklan 2 kohdan a alakohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Sellaisten aluehallintojen ja paikallisviranomaisten luetteloilla, joilta olevia saamisia käsitellään direktiivin
2009/138/EY mukaisesti samoin kuin saamisia keskushallinnolta, on merkitystä vakavaraisuuspääomavaa
timuksen standardikaavan markkinariskimoduulin ja vastapuoliriskimoduulin laskennassa.

(2)

Kyseisiin luetteloihin sisältyvät aluehallinnot ja paikallisviranomaiset olisi tarvittaessa luokiteltava tyypeittäin
ottaen huomioon komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 (2) 85 artiklassa säädetyt edellytykset.

(3)

Valvontaviranomaiset ovat toimittaneet oleelliset tiedot kansallisen lainsäädännön mukaisesta erityisestä
veronkanto-oikeudesta ja olemassa olevista institutionaalisista järjestelyistä, jotka koskevat niiden lainkäyttövaltaan
kuuluvia aluehallintoja ja paikallisviranomaisia, sekä siitä, missä määrin kyseiset hallinnot ja viranomaiset
täyttävät direktiivin 2009/138/EY 109 a artiklan 2 kohdan a alakohdan vaatimukset.

(4)

Tämä asetus perustuu Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen komissiolle toimittamiin teknisten täytäntöön
panostandardien luonnoksiin.

(5)

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen on järjestänyt avoimia julkisia kuulemisia tämän asetuksen
perustana olevista teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksista, analysoinut niihin mahdollisesti liittyviä
kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt lausunnon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU)
N:o 1094/2010 (3) 37 artiklan mukaisesti perustetulta vakuutus- ja jälleenvakuutusalan osallisryhmältä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Aluehallintojen ja paikallisviranomaisten luettelot
Seuraavat aluehallinnot ja paikallisviranomaiset on katsottava direktiivin 2009/138/EY 109 a artiklan 2 kohdan
a alakohdassa tarkoitetuiksi yhteisöiksi, joilta olevia saamisia käsitellään samoin kuin saamisia keskushallinnolta siinä
maassa, missä ne toimivat:
1) Itävallassa: mikä tahansa ”Land” tai ”Gemeinde”;
2) Belgiassa: mikä tahansa ”communauté” tai ”gemeenschap”, ”région” tai ”gewest”, ”province” tai ”provincie” taikka
”commune” tai ”gemeente”;
(1) EUVL L 335, 17.12.2009, s. 1.
(2) Komission delegoitu asetus (EU) 2015/35, annettu 10 päivänä lokakuuta 2014, vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja
harjoittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY täydentämisestä (Solvenssi II) (EUVL L 12,
17.1.2015, s. 1).
3
( ) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1094/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomai
sen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission
päätöksen 2009/79/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 48).
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3) Tanskassa: mikä tahansa ”region” tai ”kommune”;
4) Suomessa: mikä tahansa ”kaupunki” tai ”stad”, ”kunta” tai ”kommun” taikka ”Ahvenanmaan maakunta” tai
”Landskapet Åland”;
5) Ranskassa: mikä tahansa ”région”, ”département” tai ”commune”;
6) Saksassa: mikä tahansa ”Land” tai ”Gemeindeverband” tai ”Gemeinde”;
7) Liechtensteinissa: mikä tahansa ”Gemeinde”;
8) Liettuassa: mikä tahansa ”savivaldybė”;
9) Luxemburgissa: mikä tahansa ”commune”;
10) Alankomaissa: mikä tahansa ”provincie”, ”waterschap” tai ”gemeente”;
11) Puolassa: mikä tahansa ”województwo”, ”związek powiatów”, ”powiat”, ”związek międzygminny”, ”gmina” tai
”miasto stołeczne Warszawa”;
12) Portugalissa: ”Região Autónoma dos Açores” tai ”Região Autónoma da Madeira”;
13) Espanjassa: mikä tahansa ”comunidad autónoma” tai ”corporación local”;
14) Ruotsissa: mikä tahansa ”region”, ”landsting” tai ”kommun”;
15) Yhdistyneessä kuningaskunnassa: the Scottish Parliament, the National Assembly for Wales tai the Northern Ireland
Assembly.
2 artikla
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin
virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 11 päivänä marraskuuta 2015.
Komission puolesta
Puheenjohtaja
Jean-Claude JUNCKER

