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ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ

L 374/32

ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА
от 19 декември 1991 година
относно създаването на Комитет по застраховане
(91/675/ЕИО)
СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност, и по-специално член 57, параграф 2, трето изречение от него,

като има предвид, че разглеждането на проблемите, които възникват при животозастраховането и застраховането, различно от
животозастраховане, прави желателно сътрудничеството между
компетентните органи и Комисията; като има предвид, че е целесъобразно тази задача да се възложи на Комитета по застраховане;
като има предвид, че освен това следва да се гарантира гладкото
координиране на дейността на този комитет с дейностите на други,
създадени с актове на Общността, комитети от подобен характер,

като взе предвид предложението на Комисията (1),

в сътрудничество с Европейския парламент (2),

като взе предвид становището на Икономическия и социален
комитет (3),

като има предвид, че Съветът оправомощава Комисията за изпълнението на определените от Съвета правила;

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1
1. Комисията се подпомага от комитет, наречен „Комитет по
застраховане“, оттук нататък наричан „Комитетът“, който се състои
от представители на държавите-членки и се председателства от
представителя на Комисията.

като има предвид, че за прилагането на директивите на Съвета
относно животозастраховането и застраховането, различно от
животозастраховане са необходими мерки по прилагане; като има
предвид по-конкретно, че периодично могат да се налагат технически изменения, които да отчитат развитието на застрахователния сектор; като има предвид, че е целесъобразно тези мерки да се
предприемат в съответствие с процедурата, предвидена в член 2,
процедура III, вариант б) от Решение 87/373/ЕИО на Съвета от
13 юли 1987 г., с което се определят процедурите за упражняване на предоставените на Комисията правомощия по
прилагане (4);

2. Комитетът приема свой процедурен правилник.

като има предвид, че за целта е необходимо да се създаде Комитет
по застраховане;

2. Представителят на Комисията предоставя на комитета проект за
мерките, които следва да бъдат предприети. Комитетът произнася
становището си по проекта в срок, определен от председателя в
зависимост от спешността на въпроса. Становището се произнася
с мнозинството, предвидено в член 148, параграф 2 от Договора
за решения, които Съветът трябва да приема по предложение на
Комисията. Гласовете на представителите на държавите-членки в
рамките на Комитета се претеглят по определения в същия член
начин. Председателят не участва в гласуването.

като има предвид, че създаването на Комитет по застраховане не
изключва други форми на сътрудничество между органите, които
контролират започването и упражняването на дейност от застрахователни предприятия, и по-специално сътрудничество в рамките
на Конференцията на застрахователните надзорни органи, която
по-конкретно е компетентна да изготвя протоколи за прилагането
на директиви на Общността; като има предвид, че осъществяването
на тясно сътрудничество между Комитета и Конференцията би
било особено полезно;
(1)
(2)
(3)
(4)

ОВ C 230, 15.9.1990 г., стр. 5.
ОВ C 240, 16.9.1991 г., стр. 117 и ОВ C 305, 25.11.1991 г.
ОВ C 102, 18.4.1991 г., стр. 11.
ОВ L 197, 18.7.1987 г., стр. 33.

Член 2
1. Когато в актовете, които приема в областта на прякото животозастраховане и прякото застраховане, различно от животозастраховане, Съветът предоставя на Комисията правомощия по прилагане на определените от него правила, се прилага процедурата,
предвидена в параграф 2.

Комисията приема предвидените мерки, ако те са в съответствие
със становището на комитета.
Ако предвидените мерки не са в съответствие със становището на
комитета или при отсъствие на становище, Комисията незабавно
представя на Съвета предложение за мерки, които следва да бъдат
предприети. Съветът взема решение с квалифицирано мнозинство.
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Ако след изтичането на срок от три месеца от датата на сезиране
на Съвета, последният не е взел решение, предлаганите мерки се
приемат от Комисията, освен в случаите, когато Комисията е взела
решение срещу посочените мерки с обикновено мнозинство.

Член 3
1. Комитетът разглежда всички въпроси, свързани с прилагането
на разпоредби на Общността относно застрахователния сектор, и
по-конкретно на директиви относно прякото застраховане.
Комисията може също да провежда консултации с Комитета по
нови предложения, които възнамерява да представи на Съвета по
отношение на по-нататъшната координация в сферата на прякото
животозастраховане и прякото застраховане, различно от
животозастраховането.
2. Комитетът не разглежда специфични проблеми, свързани с
отделни застрахователни предприятия.
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Член 4

Комитетът встъпва във функциите си на 1 януари 1992 г.

Член 5
Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 19 декември 1991 година.
За Съвета
Председател
P. DANKERT

