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EES-STOFNANIR 
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN 

FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2018/541 

frá 20. desember 2017 

um breytingu á framseldri reglugerð (ESB) 2017/2358 og framseldri reglugerð (ESB) 2017/2359 að  

því er varðar hvaða dag þær koma til framkvæmda (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/97 frá 20. janúar 2016 um dreifingu vátrygginga (1), einkum 

25. gr. (2. mgr.), 28. gr. (4. mgr.), 29. gr. (4. og 5. mgr.) og 30. gr. (6. mgr.), 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Með tilskipun (ESB) 2016/97 eru landsákvæði um dreifingu vátrygginga og endurtrygginga samræmd og framkvæmda-

stjórninni veitt vald til að samþykkja framseldar gerðir til þess að tilgreina nánar viðmiðanir og hagnýt atriði að því er 

varðar reglur um viðskiptahætti sem gilda um dreifingu vátryggingatengdra fjárfestingarafurða og að því er varðar 

kröfur um eftirlit og stýringu afurða fyrir vátryggingafélög og dreifingaraðila vátrygginga. Hinn 21. september 2017 

samþykkti framkvæmdastjórnin framselda reglugerð (ESB) 2017/2358 (2) og framselda reglugerð (ESB) 2017/2359 (3) á 

grundvelli þessara valdheimilda. 

2) Til að gera lögbærum yfirvöldum og fagaðilum í vátryggingastarfsemi kleift að laga sig betur að kröfunum sem mælt er 

fyrir um í framseldu reglugerðunum tveimur, sem getið er um í fyrstu forsendu, ætti að samræma dagsetninguna þegar 

þessar framseldu reglugerðir koma til framkvæmda við daginn sem aðildarríki eiga að beita ráðstöfununum sem 

nauðsynlegar eru til að fara að tilskipun (ESB) 2016/97 eins og mælt er fyrir um í 1. mgr. 42. gr. þeirrar tilskipunar. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Breyting á framseldri reglugerð (ESB) 2017/2358 

Í stað annarrar málsgreinar 13. gr. framseldrar reglugerðar 2017/2358 kemur eftirfarandi: 

„Hún kemur til framkvæmda frá og með deginum sem aðildarríki eiga að beita ráðstöfununum sem um getur í fyrstu 

undirgrein 1. mgr. 42. gr. tilskipunar (ESB) 2016/97.“ 

2. gr. 

Breyting á framseldri reglugerð (ESB) 2017/2359 

Í stað annarrar málsgreinar 20. gr. framseldrar reglugerðar 2017/2359 kemur eftirfarandi: 

„Hún kemur til framkvæmda frá og með deginum sem aðildarríki eiga að beita ráðstöfununum sem um getur í fyrstu 

undirgrein 1. mgr. 42. gr. tilskipunar (ESB) 2016/97.“ 

  

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 90, 6.4.2018, bls. 59. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 304/2019 frá 

13. desember 2019 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu-

sambandsins nr. 14, 5.3.2020, bls. 58. 

(1) Stjtíð. ESB L 26, 2.2.2016, bls. 19. 

(2) 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 og stýringu afurða fyrir vátryggingafélög og dreifingaraðila vátrygginga (Stjtíð. 

ESB L 341, 20.12.2017, bls. 1). 

(3) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2359 frá 21. september 2017 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) 2016/97 að því er varðar kröfur um upplýsingar og reglur um viðskiptahætti sem gilda um dreifingu vátryggingatengdra 

fjárfestingarafurða (Stjtíð. ESB L 341, 20.12.2017, bls. 8). 
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3. gr. 

Gildistaka 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 20. desember 2017. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 __________  


