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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för ekonomi och valutafrågor att som 
ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 68
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 301c – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europaparlamentet och rådet får invända 
mot en delegerad akt inom en period på 
två månader från delgivningsdagen. På 
Europaparlamentets eller rådets initiativ får 
denna period förlängas med en månad.

Europaparlamentet och rådet får invända 
mot en delegerad akt inom en period på 
tre månader från delgivningsdagen. På 
Europaparlamentets eller rådets initiativ får 
denna period förlängas med en månad.

Motivering

Tidsfristen för att göra invändningar måste förlängas så att parlamentet och rådet får 
tillräckligt med tid att till fullo undersöka den föreslagna delegerade akten och bilda sig 
en kvalificerad uppfattning om den.

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 70
Direktiv 2009/138/EG
Artikel 308a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om kommissionen har antagit en 
delegerad akt i enlighet med artikel 308b.1, 
ska artikel 35.5 inte gälla under en period 
på högst fem år från och med det datum 
som anges i artikel 309.1 första stycket.

1. Om kommissionen har antagit en 
delegerad akt i enlighet med artikel 308b.1, 
ska artikel 35.5 inte gälla under en period 
på högst tre år från och med det datum 
som anges i artikel 309.1 första stycket.

Motivering

Under de inledande diskussionerna tog man upp frågan om att artiklarna 308a.1 och 308b a 
skilde sig åt – i den första anges en övergångsperiod på fem år och i den andra 
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en övergångsperiod på tre år. Enligt kommissionens företrädare är den korrekta perioden 
tre år. Syftet med ändringsförslaget är att undanröja denna tekniska felaktighet.
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