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Europos Parlamento sprendimo neprieštarauti 2017 m. gruodžio 20 d. Komisijos 

deleguotajam reglamentui, kuriuo dėl taikymo datų iš dalies keičiamas Deleguotasis 

reglamentas (ES) 2017/2358 ir Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/2359, projektas 

(C(2017)08681 – 2017/3032(DEA)) 

 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Komisijos deleguotąjį reglamentą (C(2017)08681) (toliau – iš dalies 

keičiantis deleguotasis reglamentas), 

– atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto 2018 m. sausio 24 d. laišką 

Komitetų pirmininkų sueigos pirmininkui, 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į 2016 m. sausio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 

(ES) 2016/97 dėl draudimo produktų platinimo1, ypač į jos 25 straipsnio 2 dalį, 

28 straipsnio 4 dalį, 29 straipsnio 4 dalį, 30 straipsnio 6 dalį ir 39 straipsnio 5 dalį, 

– atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto rekomendaciją dėl 

sprendimo, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalį, 

A. kadangi iš dalies keičiantis deleguotasis reglamentas turėtų būti pradėtas taikyti prieš 

2018 m. vasario 23 d. (tai Deleguotojo reglamento (ES) 2017/2358 ir Deleguotojo 

reglamento (ES) 2017/2359 (dviejų deleguotųjų reglamentų) įsigaliojimo diena) ir 

kadangi Parlamentui visiškai pasinaudojus turimu trijų mėnesių tikrinimo laikotarpiu du 

deleguotieji reglamentai galėtų įsigalioti prieš pakeistą Direktyvos (ES) 2016/97 

(Draudimo produktų platinimo direktyva) įsigaliojimo datą (2018 m. spalio 1 d.), kaip 

nurodyta Komisijos pasiūlyme dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 

2016/97 dėl valstybių narių perkėlimo priemonių taikymo datos (COM(2017) 0792); 

B. kadangi greitai paskelbus iš dalies keičiantį deleguotąjį reglamentą Oficialiajame 

leidinyje būtų galima suderinti dviejų deleguotųjų reglamentų taikymo datas su pakeista 

Draudimo produktų platinimo direktyvos taikymo data; 

C. kadangi tai neprieštarauja Parlamento 2017 m. spalio 25 d. sprendimams2 neprieštarauti 

dviem deleguotiesiems reglamentams, kuriuose Parlamentas prašo Komisijos įvertinti, 

ar Draudimo produktų platinimo direktyvos taikymo data galėtų būti perkelta į 2018 m. 

spalio 1 d.; 

1. pareiškia, kad neprieštarauja deleguotajam reglamentui; 

2. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai ir Komisijai. 

                                                 
1 OL L 26, 2016 2 2, p. 19. 
2 Priimti tekstai, P8_TA(2017)0404 ir P8_TA(2017)0405. 
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