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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/977 

av 4. april 2018 

om retting av den bulgarske språkversjonen av delegert forordning (EU) 2017/653 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(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1286/2014 av 26. november 2014 om nøkkelinformasjons-

dokumenter om sammensatte og forsikringsbaserte investeringsprodukter for ikke-profesjonelle investorer (PRIIP)(1), særlig 

artikkel 8 nr. 5, artikkel 10 nr. 2 og artikkel 13 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Den bulgarske språkversjonen av delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/653(2) inneholder en feil i vedlegg II del 2 

nr. 51 med hensyn til antallet klasser som CRM-ene (Credit Risk Measures) skal økes med. 

2) Den bulgarske språkversjonen av delegert forordning (EU) 2017/653 bør derfor rettes. De øvrige språkversjonene 

berøres ikke. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

(Gjelder ikke den norske teksten.) 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 176 av 12.7.2018, s. 1, 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) EUT L 352 av 9.12. 2014, s. 1. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/653 av 8. mars 2017 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 (EUT L 100 av 12.4.2017, s. 1). 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 4. april 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  


