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KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/…
av den 13.5.2019
om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/97 vad gäller
tekniska tillsynsstandarder för att justera basbeloppen i euro för ansvarsförsäkring och
ekonomiska resurser för försäkrings- och återförsäkringsförmedlare
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MOTIVERING
1.

BAKGRUND TILL DEN DELEGERADE AKTEN

Enligt artikel 10.4 i direktiv (EU) 2016/97 ska försäkrings- och återförsäkringsförmedlare ha
en ansvarsförsäkring som omfattar hela unionens territorium eller annan likvärdig garanti för
ansvar till följd av fel eller försummelse i verksamheten, vilken minst ska täcka
1 250 000 euro per skada och totalt 1 850 000 euro per år för alla skador. I artikel 10.6 i
direktiv (EU) 2016/97 föreskrivs att medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att skydda
kunderna mot att försäkrings- eller återförsäkringsförmedlare eller försäkringsförmedlare som
bedriver förmedling som sidoverksamhet är oförmögna att överföra premien till
försäkringsföretaget eller att överföra ersättningsbeloppet eller en återbetalning av premien till
den försäkrade. En sådan åtgärd kan bland annat omfatta ett krav på att förmedlare ska ha
ekonomiska resurser som fortlöpande uppgår till 4 % av summan av mottagna årspremier,
dock minst 18 750 euro (artikel 10.6 andra stycket b i direktiv (EU) 2016/97). De belopp som
avses i artikel 10.4 och 10.6 i direktiv (EU) 2016/97 ska regelbundet ses över för att ta hänsyn
till de förändringar i det europeiska konsumentprisindexet som offentliggörs av Eurostat,
varvid den första översynen omfattar perioden till och med den 31 december 2017 medan
efterföljande översyner görs vart femte år därefter.
Genom artikel 10.7 i direktiv (EU) 2016/97 ges kommissionen befogenhet att, efter det att
Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) har lämnat in ett förslag till
tekniska tillsynsstandarder, och i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr
1094/2010, anta delegerade akter om anpassning av det basbelopp i euro som avses i artikel
10.4 och 10.6 med den procentuella förändring i det europeiska konsumentprisindex som
offentliggörs av Eurostat mellan den 1 januari 2013 och den 31 december 2017 eller mellan
det senaste datumet för översyn och det nya datumet för översyn och avrundat till närmaste
10-tal euro.
I enlighet med artikel 10.1 i förordning (EU) nr 1094/2010 om inrättande av Eiopa ska
kommissionen inom tre månader från mottagandet av förslaget till tekniska tillsynsstandarder
besluta om dessa ska godkännas. Kommissionen kan också godkänna de föreslagna
standarderna endast delvis eller godkänna dem med ändringar, om det ligger i unionens
intresse, med beaktande av det särskilda förfarande som anges i dessa artiklar.
2.

SAMRÅD SOM FÖREGÅTT ANTAGANDET AV AKTEN

I enlighet med artikel 10.1 tredje stycket i förordning (EU) nr 1094/2010 genomförde Eiopa
ett offentligt samråd om förslaget till tekniska tillsynsstandarder. Samrådsdokumentet
offentliggjordes den 1 februari 2018 på Eiopas webbplats, och samrådet avslutades den 27
april 2018. Vidare uppmanade Eiopa intressentgruppen för försäkring och återförsäkring att
lämna synpunkter på förslaget till tekniska tillsynsstandarder. Eiopa har lagt fram en
slutrapport om hur resultatet av dessa samråd har beaktats under utarbetandet av det slutliga
förslag till tekniska tillsynsstandarder som överlämnades till kommissionen. Denna rapport
finns tillgänglig på https://eiopa.europa.eu/Publications/Consultations/EIOPA-BoS-18286%20Final%20report%20on%20the%20Public%20Consultation%20on%20PII%20RTS.pd
f#search=Regulatory%20Technical%20Standards%20base%20euro%20amounts
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Innan Eiopa lämnade sitt förslag till tekniska tillsynsstandarder till kommissionen, gjorde
myndigheten i enlighet med artikel 10.1 tredje stycket i förordning (EU) nr 1094/2010 en
analys av kostnaderna och fördelarna. Slutsatsen av denna analys var att de positiva effekterna
för konsumentskyddet överväger en eventuell kostnadsökning för förmedlare. Analysen finns
tillgänglig på sidorna 9–10 i det slutliga förslaget till tekniska tillsynsstandarder
(https://eiopa.europa.eu/Publications/Letters/EIOPA-18413%20Draft%20RTS%20for%20PII.PDF#search=Draft%20Regulatory%20Technical%20St
andards%20adapting%20the%20base%20euro ).
3.

DEN DELEGERADE AKTENS RÄTTSLIGA ASPEKTER

I artikel 1 i den delegerade förordningen anpassas de basbelopp som avses i artikel 10.4 och
10.6 i direktiv (EU) 2016/97 för att återspegla den procentuella ökningen av det europeiska
konsumentprisindex som Eurostat tagit fram för unionen.
I artikel 2 fastställs tillämpningsdatumet för den delegerade förordningen, med beaktande av
en övergångsperiod på sex månader för att göra det möjligt för medlemsstaterna att anpassa
sin nationella lagstiftning och för att ge försäkrings- och återförsäkringsförmedlare och deras
försäkringsgivare tid att vidta nödvändiga genomförandeåtgärder.
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KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/…
av den 13.5.2019
om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/97 vad gäller
tekniska tillsynsstandarder för att justera basbeloppen i euro för ansvarsförsäkring och
ekonomiska resurser för försäkrings- och återförsäkringsförmedlare

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/97 av den 20 januari
2016 om försäkringsdistribution1, särskilt artikel 10.7, och
av följande skäl:
(1)

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) har i uppgift att
regelbundet se över basbeloppen för ansvarsförsäkring och ekonomiska resurser för
försäkrings- och återförsäkringsförmedlare för att ta hänsyn till de förändringar av det
europeiska konsumentprisindexet som offentliggörs av Eurostat. Under perioden från
och med den 1 januari 2013 till och med den 31 december 2017 har Eurostats
konsumentprisindex för unionen ökat med 4,03 %. Därför bör de ovannämnda
basbeloppen anpassas med den procentuella ökningen.

(2)

Direktiv (EU) 2016/97 bör därför ändras i enlighet med detta.

(3)

För att göra det möjligt för medlemsstaterna att anpassa de relevanta basbeloppen i
sina nationella bestämmelser och för att ge försäkrings- och återförsäkringsförmedlare
tillräckligt med tid för att vidta nödvändiga genomförandeåtgärder, bör tillämpningen
av denna förordning skjutas upp.

(4)

Denna förordning grundar sig på det förslag till tekniska tillsynsstandarder som Eiopa
har överlämnat till kommissionen.

(5)

Eiopa har anordnat öppna offentliga samråd om förslaget till tekniska
tillsynsstandarder som denna förordning baseras på, gjort en analys av kostnaderna
och fördelarna samt begärt ett yttrande från intressentgruppen för försäkring och
återförsäkring, som inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 1094/20102.

1

EUT L 26, 2.2.2016, s. 19.
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 av den 24 november 2010 om inrättande
av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) och om
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1
Ändringar av direktiv (EU) 2016/97
Artikel 10 i direktiv (EU) 2016/97 ska ändras på följande sätt:
1.

Punkt 4 ska ersättas med följande:
”4.

2.

Försäkrings- och återförsäkringsförmedlare ska ha en ansvarsförsäkring som
ska omfatta hela unionens territorium eller annan likvärdig garanti för ansvar
till följd av fel eller försummelse i verksamheten, vilken minst ska täcka
1 300 380 EUR per skada och totalt 1 924 560 EUR för alla skador under ett
år, såvida inte en sådan försäkring eller likvärdig garanti redan tillhandahålls
av ett försäkrings- eller återförsäkringsföretag eller annat företag, för vars
räkning eller med vars bemyndigande förmedlaren handlar, eller ett sådant
företag har tagit fullt ansvar för förmedlarens handlande.”.

Punkt 6 andra stycket b ska ersättas med följande:
”b)

Ett krav på att förmedlare ska ha ekonomiska resurser som fortlöpande uppgår
till 4 % av summan av mottagna årspremier, dock minst 19 510 EUR.”.
Artikel 2
Ikraftträdande och tillämpningsdatum

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i
Europeiska unionens officiella tidning. Den ska tillämpas från och med den
[Publikationsbyrån: infoga datum 6 månader efter ikraftträdandet].

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 13.5.2019

På kommissionens vägnar
Ordförande
Jean-Claude JUNCKER

ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/79/EG (EUT L
331, 15.12.2010, s. 48).
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