ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ
ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСОВА СТАБИЛНОСТ, ФИНАНСОВИ УСЛУГИ И СЪЮЗ НА
КАПИТАЛОВИТЕ ПАЗАРИ“

Брюксел, 8 февруари 2018 г.

ИЗВЕСТИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ
ОТТЕГЛЯНЕ НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО И ПРАВИЛА НА ЕС В ОБЛАСТТА НА
ЗАСТРАХОВАНЕТО И ПРЕЗАСТРАХОВАНЕТО

На 29 март 2017 г. Обединеното кралство подаде уведомление за намерението си
да се оттегли от Съюза в съответствие с член 50 от Договора за Европейския съюз.
Това означава, че освен ако с ратифицирано споразумение за оттегляне1 не бъде
определена друга дата, цялото първично и вторично законодателство на Съюза ще
престане да се прилага по отношение на Обединеното кралство, считано от 00:00 ч.
централноевропейско време на 30 март 2019 г. („датата на оттегляне“).2 Тогава
Обединеното кралство ще стане „трета държава“3.
Подготовката за оттеглянето е въпрос, който засяга не само европейските и
националните органи, но и частноправните субекти.
С оглед на значителната неопределеност, по-специално по отношение на
съдържанието на евентуалното споразумение за оттегляне, на застрахователните и
презастрахователните предприятия, титулярите на полица и другите
заинтересовани страни се напомнят някои правни последици, които следва да се
имат предвид, когато Обединеното кралство стане трета държава.
При спазване на преходните разпоредби, които може да се съдържат в
евентуалното споразумение за оттегляне, считано от датата на оттегляне,
правилата на Съюза в областта на застраховането и презастраховането (поспециално Директивата „Платежоспособност II“4 и Директивата относно
разпространението на застрахователни продукти 5), определящи рамката за
дейността на застрахователните и презастрахователните предприятия в целия ЕС,
защитата на титулярите на полица и разпространението на застрахователни
1

Понастоящем с Обединеното кралство се водят преговори за сключване на споразумение за
оттегляне.
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Освен това в съответствие с член 50, параграф 3 от Договора за Европейския съюз
Европейският съвет в съгласие с Обединеното кралство може да реши с единодушие, че
Договорите ще престанат да се прилагат на по-късна дата.
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Трета държава е държава, която не е членка на ЕС.
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Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно
започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност
(Платежоспособност II) (ОВ L 335, 17.12.2009 г., стр. 1).
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Директива (ЕС) 2016/97 на Европейския парламент и на Съвета от 20 януари 2016 г. относно
разпространението на застрахователни продукти (ОВ L 26, 2.2.2016 г., стр. 19).

продукти, вече няма да се прилагат по отношение на Обединеното кралство. Поспециално това ще има следните последици:
РАЗРЕШЕНИЯ

1.


Застрахователните предприятия от Обединеното кралство вече няма да се
ползват от разрешението по Директива „Платежоспособност II“ 6 за
предоставяне на услуги в Съюза (те ще загубят т.нар. „паспорт на ЕС“) и ще
бъдат застрахователни предприятия от трети държави. Това означава, че на
тези застрахователни предприятия вече няма да бъде разрешено да
предоставят услуги в Съюза, включително чрез онлайн продажби7, въз
основа на сегашните им разрешения.



Клоновете на застрахователни предприятия от Обединеното кралство в
Съюза ще бъдат клонове на застрахователни предприятия от трети държави.
Те ще се нуждаят от разрешение в държавата членка, в която осъществяват
дейност, за да могат да продължат да развиват стопанска дейност, и трябва
да отговарят на условията, определени в член 162 от Директивата
„Платежоспособност II“. Разрешаването на клон обаче не предоставя право
да се извършва дейност във всички държави членки на Съюза, а само в
държавата членка, издала разрешението.



Дъщерните дружества в ЕС-27 (юридически независими дружества,
установени в ЕС-27 и контролирани от или свързани със застрахователни
предприятия, установени в Обединеното кралство) могат да продължат да
извършват дейност като застрахователни предприятия от Съюза въз основа
на тяхното разрешение в държавата членка на Съюза, на тяхното
установяване и при спазване на правилата на Съюза, включително по
отношение на управлението, управлението на риска и възлагането на
дейности на външни изпълнители8.



Когато извършват дейност в Съюза, презастрахователните предприятия от
Обединеното кралство ще трябва да се съобразяват с условията, определени
от държавата членка на Съюза, в която извършват дейност. Тези условия не
могат да бъдат по-благоприятни от условията, които се прилагат за
презастрахователните предприятия от Съюза9, но могат да бъдат по-малко
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Член 14 от Директивата „Платежоспособност II“.
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Глава 8, раздели I и II от Директивата „Платежоспособност II“.
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Вж. също така насоките на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно
осигуряване (ЕОЗППО) за националните компетентни органи относно принципите за издаване
на разрешения и надзора в контекста на оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския
съюз
(https://eiopa.europa.eu/Publications/Opinions/EIOPA-BOS-17141%20Opinion_Supervisory_Convergence.pdf).
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Член 174 от Директивата „Платежоспособност II“.
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благоприятни и може да се различават между отделните държави членки на
Съюза: например, държавите членки разполагат със свобода да изискат
залог на активи или учредяване на клон от презастрахователя от трета
държава. Това не засяга евентуалното решение за еквивалентност, което
може да бъде прието от Съюза10, при което презастрахователните договори,
сключени с предприятия с централно управление в тази трета държава,
трябва да се разглеждат от държавите членки на Съюза, по същия начин
както презастрахователните договори, сключени с предприятия, на които е
издадено разрешение по Директива „Платежоспособност II“.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДОГОВОРИ

2.


Непрекъснатост на договорите: Загубата на разрешението от Съюза може да
засегне способността на застрахователните предприятия от Обединеното
кралство да продължат да изпълняват определени ангажименти и дейности
и да гарантират непрекъснатост на услугите по отношение на договорите,
сключени преди датата на оттегляне11. Съгласно Директивата
„Платежоспособност II“ предприятията са длъжни да предприемат мерки, за
да гарантират, че договорите ще продължат да бъдат обслужвани. За тази
цел предприятията следва да оценят последиците от оттеглянето на
Обединеното кралство от Европейския съюз по отношение на своите
дейности и портфейли от договори и, в сътрудничество със съответните
национални надзорни органи, да идентифицират и смекчат рисковете 12.
ДРУГИ АСПЕКТИ

3.


Разкриване на информация: В съответствие с членове 183—186 от
Директива „Платежоспособност II“ и членове 17—25 от Директива (ЕС)
2016/97 титулярите на полица/клиентите следва да бъдат информирани
относно евентуалните последици от оттеглянето на Обединеното кралство
от Съюза за техните права и за предоставянето на застрахователни услуги,
включително
за
факта,
че
съответното
застрахователно
предприятие/посредникът ще изгуби своето разрешение от Съюза.



Групов надзор: Застрахователните и презастрахователните предприятия,
които извършват дейност в Съюза, но които принадлежат към група, чието
предприятие майка е установено в Обединеното кралство, при липса на
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Член 172 от Директивата „Платежоспособност II“.

11

Като се имат предвид също и приложимите национални правила.

12

Вж. член 41, параграф 4 и член 46, параграф 2 от Директивата „Платежоспособност II“. Вж.
също Становището на ЕОЗППО от 21 декември 2017 г. относно непрекъснатостта на услугите в
областта на застраховането в контекста на оттеглянето на Обединеното кралство от
Европейския съюз: https://eiopa.europa.eu/Publications/Opinions/2017-12-21%20EIOPA-BoS-17389_Opinion_on_service_continuity.pdf.
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еквивалентен надзор13 ще бъдат предмет на разпоредбите на Директивата
„Платежоспособност II“, съгласно които надзорните органи на Съюза имат
право да изискват групова платежоспособност в световен мащаб или да
прилагат други методи с цел да осигурят подходящ надзор на ниво група,
включително установяването на холдингово дружество с централно
управление в Съюза14.
Вътрешните модели на ниво група, покриващи група от Обединеното
кралство, която извършва дейност в Съюза, които са били одобрени от
Пруденциалния регулаторен орган на Обединеното кралство (Prudential
Regulation Authority) преди датата на оттегляне, вече няма да бъдат
признати в Съюза, считано от датата на оттегляне, и ще е необходимо ново
заявление и одобрение от надзорен орган в ЕС-27. Вътрешните модели на
ниво стопански обект за дъщерно предприятие на застрахователно
предприятие от Обединеното кралство, установено в някоя от държавите
членки от ЕС-27, които са били одобрени от надзорния орган на тази
държава членка, ще продължат да бъдат валидни.


Застрахователните/презастрахователните посредници, регистрирани в
Обединеното кралство, вече няма да се ползват от правата на регистрация
по силата на Директива (ЕС) 2016/9715 и следователно те вече няма да могат
да развиват дейност в Европейския съюз въз основа на своята регистрация в
Обединеното кралство.

На интернет страницата на Комисията относно застраховането и пенсионното
осигуряване
(https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-andfinance/insurance-and-pensions_en) е предоставена обща информация относно
застрахователните и презастрахователни дейности. При необходимост тези
страници ще бъдат актуализирани с допълнителна информация.
Европейска комисия
Генерална дирекция „Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на
капиталовите пазари“
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При липсата на еквивалентен надзор, посочен в член 260 от Директивата „Платежоспособност
II“.

14

Член 262 от Директивата „Платежоспособност II“.

15

Член 3 от Директива (ЕС) 2016/97.
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