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B8-0575/2017 

Ontwerpbesluit van het Europees Parlement om geen bezwaar te maken tegen de 

gedelegeerde verordening van de Commissie van 21 september 2017 tot aanvulling 

van Richtlijn (EU) 2016/97 van het Europees Parlement en de Raad ten aanzien van 

informatievereisten en gedragsregels die van toepassing zijn op de distributie van 

verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten 

(C(2017)06229 – 2017/2855(DEA)) 

 

Het Europees Parlement, 

– gezien de gedelegeerde verordening van de Commissie (C(2017)06229), 

– gezien de brief van de Commissie economische en monetaire zaken van 16 oktober 

2017 aan de voorzitter van de Conferentie van commissievoorzitters, 

– gezien artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

– gezien Richtlijn (EU) 2016/97 van het Europees Parlement en de Raad van 20 januari 

2016 betreffende verzekeringsdistributie1, en met name artikel 28, lid 4, artikel 29, lid 4, 

artikel 30, lid 6, en artikel 39, lid 5, 

– gezien de aanbeveling voor een besluit van de Commissie economische en monetaire 

zaken, 

– gezien artikel 105, lid 6, van zijn Reglement, 

A. overwegende dat de gedelegeerde verordening met ingang van 23 februari 2018, de 

datum van inwerkingtreding van Richtlijn (EU) 2016/97, van toepassing moet zijn en 

dat de sector, indien het Parlement de toetsingsperiode van drie maanden waarover het 

beschikt volledig zou benutten, niet voldoende tijd zou hebben om de noodzakelijke 

technische en organisatorische wijzigingen door te voeren; 

B. overwegende dat een spoedige publicatie van de gedelegeerde verordening in het 

Publicatieblad een tijdige tenuitvoerlegging van en rechtszekerheid betreffende de 

bepalingen die van toepassing zijn op verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten 

mogelijk zou maken; 

C. overwegende dat het Parlement van mening is dat 23 februari 2018 de uiterste datum 

voor de omzetting van Richtlijn (EU) 2016/97 moet blijven, maar verzoekt de 

Commissie haar goedkeuring te hechten aan een wetgevingsvoorstel waarin de 

toepassingsdatum wordt vastgelegd op 1 oktober 2018; 

1. verklaart geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde verordening; 

2. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de Raad en de Commissie. 

                                                 
1 PB L 26 van 2.2.2016, blz. 19.  


