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EXPUNERE DE MOTIVE 

1. OBIECTUL PROPUNERII 

Prezenta propunere se referă la decizia de stabilire a poziției care urmează să fie adoptată în 

numele Uniunii în cadrul Comitetului mixt UE-Elveția în legătură cu adoptarea preconizată a 

unei decizii cu privire la o revizuire tehnică a acordului privind asigurarea generală directă, 

alta decât asigurarea de viață (denumită în continuare „actul avut în vedere”). 

2. CONTEXT 

2.1. Acordul 

Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană și Confederația Elvețiană privind 

asigurarea generală directă, alta decât asigurarea de viață (denumit în continuare „acordul”) își 

propune să ofere condiții specifice pentru sucursalele elvețiene ale asigurătorilor care își 

desfășoară activitatea în UE și invers. În special, în temeiul acordului, o sucursală elvețiană în 

UE va continua să se supună cerințelor elvețiene privind solvabilitatea, plasând astfel aceste 

activități sub aceleași condiții ca cele din Elveția. Acordul a intrat în vigoare la 1 ianuarie 

1993. 

2.2. Comitetul mixt UE-Elveția 

Prin acord se instituie un comitet mixt alcătuit din reprezentanți ai Elveției și reprezentanți ai 

Uniunii Europene (denumit în continuare „Comitetul mixt UE-Elveția”). Deciziile sale sunt 

adoptate de comun acord (articolul 37). În temeiul articolului 39 și al articolului 40 

alineatul (3) din acord, Comitetul mixt UE-Elveția poate modifica anexele și protocoalele la 

acord. 

2.3. Actul avut în vedere al Comitetului mixt UE-Elveția 

Comitetul mixt UE-Elveția urmează să adopte actul avut în vedere, anexat la propunerea de 

decizie a Consiliului. Comisia speră să fie în măsură să prezinte acest act Comitetului mixt în 

cel mai scurt timp posibil. 

Scopul actului avut în vedere este de a modifica anexele și protocoalele la acord pentru a 

include următoarele modificări: 

 adaptarea la noile regimuri de solvabilitate bazate pe riscuri din UE 

(Directiva 2009/138/CE - Solvabilitate II) și Elveția (testul elvețian de solvabilitate - 

Swiss Solvency Test sau SST). Directiva Solvabilitate II a intrat în vigoare la 

1 ianuarie 2016, iar SST a intrat în vigoare după intrarea în vigoare a acordului. 

Actualizarea acordului cu privire la acest aspect asigură faptul că organismele de 

supraveghere din Elveția și din UE aplică aceste cadre modernizate în cadrul 

acordului, așa cum se întâmplă în cazul asigurătorilor care nu fac obiectul acordului. 

Acesta este principalul motiv al prezentei revizuiri tehnice; 

 actualizarea listei formelor juridice acceptabile ale statelor membre din anexa III. 

Aceasta este relevantă în special pentru statele care au aderat la UE după revizuirea 

anterioară. Comisia intenționează să folosească lista formelor juridice ale 
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întreprinderilor de asigurare generală prevăzute de anexa III la 

Directiva Solvabilitate II;  

 actualizarea cursului de schimb euro-franc elvețian pentru a reflecta cursul de schimb 

actual. 

3. POZIȚIA CARE URMEAZĂ SĂ FIE ADOPTATĂ ÎN NUMELE UNIUNII EUROPENE 

Este necesar să se stabilească poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii în cadrul 

Comitetului mixt UE-Elveția privind actul avut în vedere, întrucât acesta va fi obligatoriu 

pentru Uniune. 

Actul avut în vedere se limitează la o revizuire tehnică a acordului existent. Acesta este în 

concordanță cu dispozițiile actuale privind tratamentul aplicat sucursalelor în temeiul 

Directivei 2009/138/CE. Scopul său este să evite dubla supraveghere de reglementare a 

sucursalelor de către țara gazdă și țara de origine. În plus, potrivit evaluării Comisiei, regimul 

de supraveghere din Elveția este echivalent cu regimul din UE în temeiul 

Directivei 2009/138/CE. 

Motivele pentru sprijinirea revizuirii tehnice a acordului sunt următoarele:  

 ambele jurisdicții își vor putea utiliza cadrele de solvabilitate modernizate în cadrul 

acordului. Regimurile de solvabilitate din Uniune și din Elveția au fost într-adevăr 

modificate din 2001. Revizuirea va conduce la supraveghere pe baza aceluiași cadru 

de solvabilitate bazat pe riscuri modernizat, atât în cadrul, cât și în afara acordului, în 

beneficiul asigurătorilor din ambele jurisdicții; 

 lista formelor juridice acceptabile pentru statele membre, prevăzută în acord, va fi 

actualizată pentru a include, în special, formele juridice acceptabile pentru acele state 

membre care au aderat la Uniune începând cu anul 2001; 

 cursul de schimb euro-franc elvețian va reflecta cursul de schimb actual. 

Autoritățile din UE și din Elveția au efectuat un studiu cantitativ, bazându-se și pe datele 

primite de la Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA), care a 

analizat asigurătorii ce utilizează în prezent acordul în ambele părți, precum și volumul de 

activitate implicat. Studiul concluzionează că un număr suficient de asigurători din UE și din 

Elveția utilizează acordul într-o măsură suficientă pentru ca acesta să fie considerat reciproc 

avantajos și pentru ca menținerea sa să fie considerată oportună. 

Comisia a consultat statele membre, care nu s-au opus revizuirilor propuse. 

4. TEMEIUL JURIDIC 

4.1. Temeiul juridic procedural 

4.1.1. Principii 

Articolul 218 alineatul (9) din TFUE prevede ca stabilirea „pozițiilor care trebuie adoptate în 

numele Uniunii în cadrul unui organism creat printr-un acord, în cazul în care acest organism 
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trebuie să adopte acte cu efecte juridice, cu excepția actelor care modifică sau completează 

cadrul instituțional al acordului” să facă obiectul unei decizii. 

Noțiunea de „acte cu efecte juridice” include actele care au efecte juridice în temeiul 

normelor de drept internațional aplicabile organismului în cauză. Sunt incluse, de asemenea, 

instrumentele care nu au un caracter obligatoriu în temeiul dreptului internațional, dar care 

„au vocația de a influența în mod decisiv conținutul reglementării adoptate de legiuitorul 

Uniunii”
1
. 

4.1.2. Aplicarea la cazul de față 

Comitetul mixt UE-Elveția este un organism instituit printr-un acord. 

Actul pe care Comitetul mixt UE-Elveția este invitat să îl adopte este un act cu efecte juridice. 

Actul avut în vedere va fi obligatoriu în temeiul dreptului internațional, în conformitate cu 

articolul 39 din acord. Actul avut în vedere nu completează și nu modifică cadrul instituțional 

al acordului. 

Temeiul juridic procedural al deciziei propuse este, prin urmare, articolul 218 alineatul (9) din 

TFUE. 

4.2. Temeiul juridic material 

4.2.1. Principii 

Temeiul juridic material al unei decizii adoptate în temeiul articolului 218 alineatul (9) din 

TFUE depinde în primul rând de obiectivul și de conținutul actului avut în vedere cu privire la 

care se adoptă o poziție în numele Uniunii. În cazul în care actul avut în vedere urmărește 

două obiective sau include două elemente, iar unul dintre aceste obiective sau elemente poate 

fi identificat ca fiind obiectivul sau elementul principal, iar celălalt obiectiv sau element are 

mai degrabă un caracter accesoriu, decizia adoptată în temeiul articolului 218 alineatul (9) din 

TFUE trebuie să se întemeieze pe un singur temei juridic material, respectiv cel impus de 

obiectivul sau de elementul principal sau predominant. 

4.2.2. Aplicarea la cazul de față 

Obiectul principal și conținutul actului avut în vedere se referă la actualizarea anexelor și a 

protocoalelor la acord și la stabilirea compatibilității cu acordul a legislației interne a părților 

contractate, ceea ce elimină dublarea sarcinilor de supraveghere. Pe această bază, actul avut în 

vedere va sprijini furnizarea bilaterală de servicii de asigurare generală între cele două 

jurisdicții. 

Temeiul juridic material al deciziei propuse este, prin urmare, articolul 207 din TFUE. 

4.3. Concluzie 

Temeiul juridic al deciziei propuse ar trebui să fie articolul 207 coroborat cu articolul 218 

alineatul (9) din TFUE. 

                                                 
1 Cauza C-399/12, Germania/Consiliul (OIV), ECLI:EU:C:2014:2258, punctele 61-64.  
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Propunere de 

DECIZIE A CONSILIULUI 

privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul 

Comitetului mixt UE-Elveția cu privire la o revizuire tehnică a acordului privind 

asigurarea generală directă, alta decât asigurarea de viață 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 207 

coroborat cu articolul 218 alineatul (9), 

având în vedere propunerea Comisiei Europene, 

întrucât: 

(1) Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană și Confederația Elvețiană privind 

asigurarea generală directă, alta decât asigurarea de viață (denumit în continuare 

„acordul”) a fost încheiat de Uniune prin Decizia 91/370/CEE
2
 a Consiliului și a intrat 

în vigoare la 1 ianuarie 1993. 

(2) În temeiul articolului 39 și al articolului 40 alineatul (3) din acord, Comitetul mixt 

UEElveția poate modifica anexele și protocoalele la acord. 

(3) Comitetul mixt UE-Elveția a adoptat, la 18 iulie 2001, Decizia nr. 1/2001
3
 de 

modificare a anexelor și a protocoalelor la acord și de constatare a compatibilității cu 

acordul a legislației interne a părților contractante. 

(4) În cadrul reuniunii sale următoare, Comitetul mixt UE-Elveția urmează să adopte o 

decizie privind o revizuire tehnică a acordului. 

(5) Este oportun să se stabilească poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii 

în cadrul Comitetului mixt UE-Elveția cu privire la modificările anexelor și 

protocoalelor la acord și compatibilitatea legislației naționale cu acordul, întrucât 

decizia va fi obligatorie pentru Uniune. 

(6) Regimurile de solvabilitate din Uniune și din Elveția au fost modificate din 2001. Prin 

urmare, este necesar să se actualizeze regimul de solvabilitate prevăzut în acord în 

                                                 
2 Decizia 91/370/CEE a Consiliului din 20 iunie 1991 privind încheierea acordului între Comunitatea 

Economică Europeană și Confederația Elvețiană privind asigurarea generală directă (JO L 205, 

27.7.1991, p. 2). 
3 Decizia nr. 1/2001 a Comitetului mixt UE-Elveția din 18 iulie 2001 de modificare a anexelor și a 

protocoalelor la Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană și Confederația Elvețiană privind 

asigurarea generală directă, alta decât asigurarea de viață și de constatare a compatibilității cu acordul a 

legislației interne a părților contractante (JO L 291, 8.11.2001, p. 52). 
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vederea alinierii sale la regimurile care sunt în vigoare în prezent în Uniune și în 

Elveția. 

(7) Cursul de schimb euro-franc elvețian ar trebui modificat pentru a reflecta cursul de 

schimb actual, 

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 

Articolul 1 

Poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii, în cadrul Comitetului mixt 

UEElveția cu privire la revizuirea tehnică propusă a acordului privind asigurarea generală 

directă, alta decât asigurarea de viață se bazează pe proiectul de decizie a Comitetului mixt 

UEElveția anexat la prezenta decizie. 

Articolul 2 

Prezenta decizie se adresează Comisiei. 

Adoptată la Bruxelles, 

 Pentru Consiliu, 

 Președintele 


	1. Obiectul propunerii
	2. Context
	2.1. Acordul
	2.2. Comitetul mixt UE-Elveția
	2.3. Actul avut în vedere al Comitetului mixt UE-Elveția

	3. Poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene
	4. Temeiul juridic
	4.1. Temeiul juridic procedural
	4.1.1. Principii
	4.1.2. Aplicarea la cazul de față

	4.2. Temeiul juridic material
	4.2.1. Principii
	4.2.2. Aplicarea la cazul de față

	4.3. Concluzie


