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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2016/2340 

av 14. desember 2016 

om endring av forordning (EU) nr. 1286/2014 om nøkkelinformasjonsdokumenter om sammensatte og 

forsikringsbaserte investeringsprodukter med hensyn til dens anvendelsesdato(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 114, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 

etter samråd med Den europeiske sentralbank, 

etter samråd med Den økonomiske og sosiale komité, 

etter den ordinære regelverksprosedyren(1) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1286/2014(2) ble det innført en rekke tiltak som tar sikte på å forbedre 

investorvernet og gjenoppbygge forbrukernes tillit til bransjen for finansielle tjenester ved å øke gjennomsiktigheten i 

markedet for ikke-profesjonelle investorer. I henhold til forordningen skal produsenter av sammensatte og forsikrings-

baserte investeringsprodukter utarbeide et nøkkelinformasjonsdokument. 

2) Ved forordning (EU) nr. 1286/2014 gis Den europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske banktilsynsmyndighet), 

opprettet ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(3), Den europeiske tilsynsmyndighet (Den 

europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner), opprettet ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 1094/2010(4), og Den europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), opprettet 

ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(5), myndighet til å utarbeide tekniske reguleringsstandarder 

for de ulike delene av nøkkelinformasjonsdokumentet. 

3) Den 30. juni 2016 vedtok Kommisjonen en delegert forordning om utfylling av forordning (EU) nr. 1286/2014(6) («den 

delegerte forordningen») som fastsetter presentasjonen av og innholdet i nøkkelinformasjonsdokumentet, nøkkelinfor-

masjonsdokumentets standardiserte format, metoden som skal benyttes for å angi risiko og avkastning og kostnads-

beregning, og vilkårene for og laveste hyppighet for gjennomgåelse av opplysningene i dokumentet og vilkårene for å 

oppfylle kravet om at nøkkelinformasjonsdokumentet skal gjøres tilgjengelig for ikke-profesjonelle investorer. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 354 av 23.12.2016, s. 35, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 67/2020 av  

30. april 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) Europaparlamentets holdning av 1. desember 2016 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 8. desember 2016. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1286/2014 av 26. november 2014 om nøkkelinformasjonsdokumenter om sammensatte og 

forsikringsbaserte investeringsprodukter for ikke-profesjonelle investorer (PRIIP) (EUT L 352 av 9.12.2014, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske banktilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/78/EF 

(EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av 

kommisjonsbeslutning 2009/79/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 48). 

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjons-

beslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84). 

(6) Delegert kommisjonsforordning av 30. juni 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1286/2014 om 

nøkkelinformasjonsdokumenter om sammensatte og forsikringsbaserte investeringsprodukter for ikke-profesjonelle investorer (PRIIP) ved 

fastsettelse av tekniske reguleringsstandarder for presentasjon, innhold, gjennomgåelse og endring av nøkkelinformasjonsdokumentene og 

vilkårene for å oppfylle kravet om å gjøre slike dokumenter tilgjengelige (C(2016) 3999). 
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4) Den 14. september 2016 gjorde Europaparlamentet innsigelse mot den delegerte forordningen som Kommisjonen 

vedtok 30. juni 2016, og krevde, sammen med det store flertallet av medlemsstatene, at anvendelsesdatoen for 

forordning (EU) nr. 1286/2014 skulle utsettes. 

5) En utsettelse på 12 måneder vil gi de berørte partene mer tid til å oppfylle de nye kravene. I lys av de ekstraordinære 

omstendighetene er det hensiktsmessig og berettiget å endre forordning (EU) nr. 1286/2014. 

6) Ettersom det gjenstår svært kort tid til bestemmelsene fastsatt i forordning (EU) nr. 1286/2014 skal anvendes, bør denne 

forordningen tre i kraft umiddelbart. 

7) Det er derfor også i dette tilfellet berettiget å anvende unntaket for hastesaker fastsatt i artikkel 4 i protokoll nr. 1 om 

nasjonalforsamlingenes rolle i Den europeiske union, som er vedlegg til traktaten om Den europeiske unions virkemåte 

og traktaten om opprettelse av Det europeiske atomenergifellesskap. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I forordning (EU) 1286/2014 skal artikkel 34 nr. 2 lyde: 

«Den får anvendelse fra 1. januar 2018.» 

Artikkel 2 

Denne forordningen trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Strasbourg 14. desember 2016. 

For Europaparlamentet 

M. SCHULZ 

President 

For Rådet 

I. KORČOK 

Formann 

 __________  


