
PE616.044/ 1

SV

26.2.2018 A8-0024/ 001-001

ÄNDRINGSFÖRSLAG 001-001 
från utskottet för ekonomi och valutafrågor

Betänkande
Werner Langen A8-0024/2018
Tillämpningsdatum för medlemsstaternas införlivandeåtgärder

Förslag till direktiv (COM(2017)0792 – C8-0449/2017 – 2017/0350(COD))

_____________________________________________________________

Ändringsförslag 1

EUROPAPARLAMENTETS ÄNDRINGSFÖRSLAG*

till kommissionens förslag

---------------------------------------------------------

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT 

DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 53.1 

och 62,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

* Ändringar: ny text eller text som ersätter tidigare text markeras med fetkursiv stil och 
strykningar markeras med symbolen ▌.
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i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet1, och

av följande skäl:

(1) Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/972 harmoniserar nationella 

bestämmelser om distribution av försäkrings- och återförsäkringsprodukter och 

försäkringsbaserade investeringsprodukter från försäkringsförmedlare och 

försäkringsbolag och deras anställda samt från försäkringsförmedlare som bedriver 

förmedling som sidoverksamhet i unionen.

(2) Enligt artikel 42.1 i direktiv (EU) 2016/97 ska medlemsstaterna sätta i kraft de 

bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa det 

direktivet senast den 23 februari 2018.

(3) Den 21 september 2017 antog kommissionen de delegerade förordningarna (EU) 

2017/23583 och (EU) 2017/23594 som kompletterar direktiv (EU) 2016/97.

(4) I sina beslut att inte göra några invändningar mot de delegerade förordningarna (EU) 

2017/2358 och (EU) 2017/2359 uppmanade Europaparlamentet kommissionen att 

anta ett lagstiftningsförslag i vilket den 1 oktober 2018, i stället för den 23 februari 

2018, fastställs som tillämpningsdatum för de bestämmelser i lagar och andra 

författningar som är nödvändiga för att följa direktiv (EU) 2016/97. 

Europaparlamentet motiverade sin uppmaning genom att understryka behovet av att 

ge försäkringsföretag och försäkringsdistributörer mer tid för att förbereda ett korrekt 

och verkningsfullt genomförande av direktiv (EU) 2016/97 och genomföra de 

1 Europaparlamentets ståndpunkt av den … [(EUT …)/(ännu ej offentliggjord i EUT)] 
och rådets beslut av den …

2 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/97 av den 20 januari 2016 om 
försäkringsdistribution (EUT L 26, 2.2.2016, s. 19).

3 Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2358 av den 21 september 2017 om 
komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/97 vad gäller 
produkttillsyns- och styrningskrav för försäkringsföretag och försäkringsdistributörer 
(EUT L 341, 20.12.2017, s. 1).

4 Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2359 av den 21 september 2017 om 
komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/97 vad gäller 
informationskrav och uppföranderegler för distribution av försäkringsbaserade 
investeringsprodukter (EUT L 341, 20.12.2017, s. 8).
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tekniska och organisatoriska förändringar som är nödvändiga för att följa de 

delegerade förordningarna (EU) 2017/2358 och (EU) 2017/2359.

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

(6) Med hänsyn till den mycket korta tid som återstår innan de bestämmelser i nationella 

lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktiv (EU) 2016/97 

ska sättas i kraft och för att säkerställa rättslig säkerhet och undvika potentiella 

marknadsstörningar bör det här direktivet träda i kraft snarast möjligt och 

tillämpas med retroaktiv verkan från och med den 23 februari 2018.

(7) Det är följaktligen även motiverat att i detta fall tillämpa det undantag för 

brådskande fall som föreskrivs i artikel 4 i protokoll nr 1 om de nationella 

parlamentens roll i Europeiska unionen, fogat till fördraget om Europeiska 

unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv (EU) 2016/97 ska ändras på följande sätt:

1. I artikel 42.1 ska första stycket ersättas med följande stycken:

"1. Medlemsstaterna ska senast den 1 juli 2018 anta och offentliggöra de 

bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa 

detta direktiv. De ska genast underrätta kommissionen om detta.

Medlemsstaterna ska tillämpa dessa bestämmelser senast från och med den 1 

oktober 2018."

2. I artikel 44 ska första stycket ersättas med följande:

"Direktiv 2002/92/EG, i dess lydelse enligt de direktiv som anges i del A i bilaga II 

till det här direktivet, upphör att gälla med verkan från och med den 1 oktober 2018, 

utan att det påverkar medlemsstaternas skyldigheter när det gäller de tidsfrister för 

införlivande med nationell rätt av direktiven som anges i del B i bilaga II till det här 

direktivet."
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Artikel 2

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella 

tidning.

Det ska tillämpas, med retroaktiv verkan, från och med den 23 februari 2018.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i 

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande


