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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS (ESB)2018/411
frá 14. mars 2018

18.4.2019

2019/EES/31/03

um breytingu á tilskipun (ESB) 2016/97 að því er varðar daginn þegar lögleiðingarráðstafanir
aðildarríkja koma til framkvæmda (*)

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, einkum 1. mgr. 53. gr. og 62. gr.,
með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins,
eftir að hafa lagt drög að lagagerð fyrir þjóðþingin,
í samræmi við almenna lagasetningarmeðferð (1),
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Með tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/97 (2) voru landsákvæði er varða sölu vátryggingamiðlara og
vátryggingafélaga, og starfsmanna þeirra, og vátryggingamiðlara í hliðarstafsemi á vátryggingar- og endurtryggingarvörum og vátryggingatengdum fjárfestingarvörum í Sambandinu samræmd.

2)

Aðildarríkin skulu, skv. 1. mgr. 42. gr. tilskipunar (ESB) 2016/97, samþykkja lög og stjórnsýslufyrirmæli sem
nauðsynleg eru til að hlíta þeirri tilskipun eigi síðar en 23. febrúar 2018.

3)

Hinn 21. september 2017 samþykkti framkvæmdastjórnin framseldar reglugerðir (ESB) 2017/2358 (3) og (ESB)
2017/2359 (4), um viðbætur við tilskipun (ESB) 2016/97.

4)

Evrópuþingið hvatti í ákvörðun sinni um að hreyfa ekki andmælum við framseldum reglugerðum (ESB) 2017/2358 og
(ESB) 2017/2359 framkvæmdastjórnina til að samþykkja tillögu að nýrri löggjöf og fastsetja 1. október 2018, fremur en
23. febrúar 2018, sem þann dag sem lögin og stjórnsýslufyrirmælin sem nauðsynleg eru til að hlíta tilskipun (ESB)
2016/97 komi til framkvæmda. Evrópuþingið rökstuddi þá beiðni með því að leggja áherslu á þörfina fyrir að gefa
vátryggingafélögum og söluaðilum vátrygginga meiri tíma til að undirbúa betur rétta og skilvirka framkvæmd
tilskipunar (ESB) 2016/97 og til að koma í framkvæmd nauðsynlegum tæknilegum og skipulagslegum breytingum til að
hlíta framseldum reglugerðum (ESB) 2017/2358 og (ESB) 2017/2359.

5)

Því ætti að breyta tilskipun (ESB) 2016/97 til samræmis við það.

6)

Að gefnum þeim stutta tíma sem er til stefnu áður en landslögin og stjórnsýslufyrirmælin sem nauðsynleg eru til að hlíta
tilskipun (ESB) 2016/97 taka gildi, og til að tryggja réttarvissu og forða mögulegri markaðsröskun, ætti þessi tilskipun
að öðlast gildi eins fljótt og auðið er og ætti að taka gildi, afturvirkt, frá og með 23. febrúar 2018.

7)

Af þessum sökum er einnig réttlætanlegt í þessu tilviki að beita undantekningunni í brýnum tilvikum sem kveðið er á
um í 4. gr. bókunar nr. 1 um hlutverk þjóðþinga í Evrópusambandinu, sem fylgir með í viðauka við sáttmálann um
Evrópusambandið og við sáttmálann um starfshætti Evrópusambandsins.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 76, 19.3.2018, bls. 28. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 214/2018 frá
26. október 2018 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn (bíður birtingar).
(1) Afstaða Evrópuþingsins frá 1. mars 2018 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindunum) og ákvörðun ráðsins frá 9. mars 2018.
(2) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/97 frá 20. janúar 2016 um dreifingu vátrygginga (Stjtíð. ESB L 26, 2.2.2016, bls. 19).
(3) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2358 frá 21. september 2017 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og
ráðsins (ESB) 2016/97 að því er varðar kröfur um eftirlit með afurðum og stjórnunarhætti fyrir vátryggingafélög og söluaðila vátrygginga
(Stjtíð. ESB L 341, 20.12.2017, bls. 1).
(4) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2359 frá 21. september 2017 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og
ráðsins (ESB) 2016/97 að því er varðar reglur um viðskiptahætti sem gilda um sölu á vátryggingatengdum fjárfestingarvörum (Stjtíð. ESB
L 341, 20.12.2017, bls. 8).
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SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.
Tilskipun (ESB) 2016/97 er breytt sem hér segir:
1) Í stað fyrstu undirgreinar 1. mgr. 42. gr. komi eftirfarandi undirgreinar:
„1. Aðildarríki skulu samþykkja og birta nauðsynleg lög og stjórnsýslufyrirmæli til að hlíta þessari tilskipun eigi síðar en
1. júlí 2018. Þau skulu tilkynna það framkvæmdastjórninni þegar í stað.
Aðildarríki skulu beita þessum ráðstöfunum frá og með 1. október 2018 í síðasta lagi.
2) Í stað fyrstu málsgreinar 44. gr. komi eftirfarandi:
Tilskipun 2002/92/EB, eins og henni var breytt með tilskipununum sem tilgreindar eru í A-hluta II. viðauka við þessa
tilskipun, er hér með felld úr gildi frá og með 1. október 2018, með fyrirvara um skuldbindingar aðildarríkjanna að því er
varðar fresti til að leiða tilskipanirnar sem tilgreindar eru í B-hluta II. viðauka við þessa tilskipun í landslög.
2. gr.
Tilskipun þessi öðlast gildi daginn sem hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
Hún kemur til framkvæmda afturvirkt frá og með 23. febrúar 2018.
3. gr.
Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Strassborg 14. mars 2018.
Fyrir hönd Evrópuþingsins,

Fyrir hönd ráðsins,

A. TAJANI

L. PAVLOVA

forseti.

Forseti
__________

