Nr. 8/78

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV
(EU) 2018/411 av 14. mars 2018

31.1.2019

2019/EØS/8/14

om endring av direktiv (EU) 2016/97 med hensyn til anvendelsesdatoen for medlemsstatenes innarbeidingstiltak(*)

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 53 nr. 1 og artikkel 62,
under henvisning til forslag fra Europakommisjonen,
etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene,
etter den ordinære regelverksprosedyren(1) og
ut fra følgende betraktninger:
1)

Ved europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/97(2) harmoniseres nasjonale bestemmelser om distribusjon av
forsikrings- og gjenforsikringsprodukter og forsikringsbaserte investeringsprodukter fra forsikringsformidlere og forsikringsselskaper og deres ansatte samt fra forsikringsformidlere som har forsikringsformidling som tilleggsvirksomhet i
Unionen.

2)

I henhold til artikkel 42 nr. 1 i direktiv (EU) 2016/97 skal medlemsstatene innen 23. februar 2018 sette i kraft de lovene
og forskriftene som er nødvendige for å etterkomme nevnte direktiv.

3)

Den 21. september 2017 vedtok Kommisjonen delegert forordning (EU) 2017/2358(3) og (EU) 2017/2359(4), som
utfyller direktiv (EU) 2016/97.

4)

I sine beslutninger om ikke å gjøre innsigelser mot delegert forordning (EU) 2017/2358 og (EU) 2017/2359 oppfordret
Europaparlamentet Kommisjonen til å vedta et forslag til regelverk der 1. oktober 2018, istedenfor 23. februar 2018,
fastsettes som anvendelsesdato for de lovene og forskriftene som er nødvendige for å etterkomme direktiv (EU)
2016/97. Europaparlamentet begrunnet sin anmodning ved å understreke behovet for å gi forsikringsforetak og forsikringsdistributører mer tid til å forberede seg på en korrekt og effektiv gjennomføring av direktiv (EU) 2016/97 og til å
gjennomføre de nødvendige tekniske og organisatoriske endringene som er nødvendige for å etterkomme delegert
forordning (EU) 2017/2358 og (EU) 2017/2359.

5)

Direktiv (EU) 2016/97 bør derfor endres.

6)

Ettersom det gjenstår svært kort tid før de nasjonale lovene og forskriftene som er nødvendige for å etterkomme direktiv
(EU) 2016/97, skal tre i kraft, og for å ivareta rettssikkerheten og unngå mulige markedsforstyrrelser, bør dette direktiv
tre i kraft så snart som mulig og få anvendelse med tilbakevirkende kraft fra 23. februar 2018.

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 union og traktaten
om Den europeiske unions virkemåte.

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 76 av 19.3.2018, s. 28, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 214/2018 av
26. oktober 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort.
(1) Europaparlamentets holdning av 1. mars 2018 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 9. mars 2018.
(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/97 av 20. januar 2016 om forsikringsdistribusjon (EUT L 26 av 2.2.2016, s. 19).
(3) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/2358 av 21. september 2017 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/97
med hensyn til produkttilsyns- og produktstyringskrav for forsikringsforetak og forsikringsdistributører (EUT L 341 av 20.12.2017, s. 1).
(4) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/2359 av 21. september 2017 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/97
med hensyn til opplysningskrav og regler for god forretningsskikk i forbindelse med distribusjon av forsikringsbaserte investeringsprodukter (EUT L 341 av 20.12.2017, s. 8).
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VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1
I direktiv (EU) 2016/97 gjøres følgende endringer:
1) I artikkel 42 nr. 1 skal første ledd lyde:
«1. Medlemsstatene skal innen 1. juli 2018 vedta og kunngjøre de lovene og forskriftene som er nødvendige for å
etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.
Medlemsstatene skal anvende disse tiltakene senest fra 1. oktober 2018.»
2) I artikkel 44 skal første ledd lyde:
«Direktiv 2002/92/EF, som endret ved direktivene oppført i del A i vedlegg II til dette direktiv, oppheves med virkning fra
1. oktober 2018, uten at dette berører medlemsstatenes forpliktelser med hensyn til fristene for innarbeiding i nasjonal rett
av direktivene oppført i del B i vedlegg II til dette direktiv.»
Artikkel 2
Dette direktiv trer i kraft den dagen det kunngjøres i Den europeiske unions tidende.
Det får anvendelse med tilbakevirkende kraft fra 23. februar 2018.
Artikkel 3
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Strasbourg 14. mars 2018.
For Europaparlamentet

For Rådet
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