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RÅDETS DIREKTIV

af 20. juni 1991

om gennemførelse af aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Schweiz om
direkte forsikring bortset fra livsforsikring
( 91 / 371 / EØF)

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV :

FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Euro
pæiske Økonomiske Fællesskab, særlig artikel 57 , stk. 2 ,
sidste punktum , og artikel 235 ,

Medlemsstaterne ændrer inden for en frist på fireogtyve

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ),

måneder fra meddelelsen af dette direktiv deres nationale
retsforskrifter i overensstemmelse med aftalen mellem Det

Artikel 1

Europæiske Økonomiske Fællesskab og Schweiz og under
i samarbejde med Europa-Parlamentet (2 ),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale
Udvalg ( 3), og
ud fra følgende betragtninger:

Den 10. oktober 1989 blev der i Luxembourg untertegnet en
aftale mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og
Schweiz om direkte forsikringsvirksomhed bortset fra livs
forsikring;
denne aftale har især til følge, at der for forsikringsforeta
gender, der har deres vedtægtsmæssige hjemsted i Schweiz ,
indføres en retlig ordning, der afviger fra den, der i medfør af
afsnit III i Rådets direktiv 73 / 239 / EØF af 24 . juli 1973 om
samordning af de administrativt eller ved lov fastsatte
bestemmelser om adgang til udøvelse af direkte forsikrings
virksomhed bortset fra livsforsikring (4 ) finder anvendelse på
agenturer eller filialer, der er beliggende inden for Fællesska
bet, og som hører under foretagender, der har deres ved
tægtsmæssige hjemsted uden for Fællesskabet;

retter straks Kommissionen herom .

Når medlemsstaterne vedtager disse retsforskrifter, skal de
indeholde en henvisning til dette direktiv, eller de skal ved
offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nær
mere regler for denne henvisning fastsættes af medlemssta
terne .

Artikel 2

Medlemsstaterne angiver i deres nationale retsforskrifter, at
de ændringer, der foretages heri i medfør af aftalen , først
træder i kraft på datoen for aftalens ikrafttræden .

Artikel 3

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfærdiget i Luxembourg, den 20 . juni 1991 .
de samordnede regler vedrørende virksomhed udøvet på
Fællesskabets marked af schweiziske foretagender, der er
omfattet af ovennævnte aftale, skal træde i kraft på samme
dato i alle Fællesskabets medlemsstater; selve aftalen træder
først i kraft den første dag i det kalenderår , der følger efter
datoen for udveksling af godkendelsesinstrumenterne —

( J ) EFT nr. C 53 af 5 . 3 . 1990 , s . 45 .

( 2 ) EFT nr. C 72 af 18 . 3 . 1991 , s. 174 og afgørelse af 12. juni 1991
(endnu ikke offentliggjort i Tidende).
( 3 ) EFT nr. C 56 af 7 . 3 . 1990 , s . 27.
(<) EFT nr . L 228 af 16 . 8 . 1973 , s . 3 .
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