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Σχέδιο απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί μη διατύπωσης αντίρρησης
σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής της 21ης Σεπτεμβρίου
2017 για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) αριθ. 2016/97 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις της παροχής
πληροφοριών και τους κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας που εφαρμόζονται στη
διανομή των βασιζόμενων σε ασφάλιση επενδυτικών προϊόντων
(C(2017)06229 – 2017/2855(DEA))
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
–

έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής (C(2017)06229),

–

έχοντας υπόψη την με ημερομηνία Δευτέρα, 16 Οκτωβρίου 2017 επιστολή της
Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής προς τον Πρόεδρο της Διάσκεψης
των Προέδρων των Επιτροπών,

–

έχοντας υπόψη το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–

έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2016/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 20ής Ιανουαρίου 2016, σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών
προϊόντων1, και ιδίως το άρθρο 28 παράγραφος 4, το άρθρο 29 παράγραφος 4, το άρθρο
30 παράγραφος 6 και το άρθρο 39 παράγραφος 5 της οδηγίας αυτής,

–

έχοντας υπόψη τη σύσταση απόφασης της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής
Πολιτικής,

–

έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

Α.

λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός πρέπει να εφαρμοστεί από
τις 23 Φεβρουαρίου 2018, ημερομηνία έναρξης ισχύος της οδηγίας (ΕΕ) 2016/97, και
ότι τυχόν εξάντληση της προθεσμίας των τριών μηνών που έχει στη διάθεσή του το
Κοινοβούλιο για την πραγματοποίηση ελέγχου δεν προσφέρει επαρκή χρόνο στον
κλάδο για να υλοποιήσει τις απαραίτητες τεχνικές και οργανωτικές αλλαγές·

Β.

λαμβάνοντας υπόψη ότι η ταχεία δημοσίευση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού
στην Επίσημη Εφημερίδα θα καθιστούσε δυνατή την έγκαιρη μεταφορά των
εφαρμοστέων διατάξεων για τα βασιζόμενα σε ασφάλιση επενδυτικά προϊόντα και θα
διασφάλιζε βεβαιότητα δικαίου·

Γ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο φρονεί μεν ότι καταληκτική ημερομηνία για τη
μεταφορά της οδηγίας (ΕΕ)2016/97 πρέπει να παραμείνει η 23η Φεβρουαρίου 2018,
καλεί ωστόσο την Επιτροπή να εγκρίνει νομοθετική πρόταση που θα ορίζει ως
ημερομηνία έναρξης ισχύος την 1η Οκτωβρίου 2018·

1.

δηλώνει ότι δεν διατυπώνει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό·
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2.

αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και
στην Επιτροπή.
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