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Data de aplicare: informații esențiale referitoare la produsele de investiții 

individuale structurate și bazate pe asigurări***I 

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 1 decembrie 2016 referitoare la 

propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a 

Regulamentului (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind 

documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale 

structurate și bazate pe asigurări în ceea ce privește data de aplicare (COM(2016)0709 – 

C8-0457/2016 – 2016/0355(COD)) 

 

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură) 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 

(COM(2016)0709), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 

Comisie (C8-0457/2016), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, 

– având în vedere Rezoluția sa din 14 septembrie 2016 referitoare la Regulamentul 

delegat al Comisiei din 30 iunie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 

1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind documentele cu 

informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate 

pe asigurări (PRIIP), prin stabilirea unor standarde tehnice de reglementare privind 

modul de prezentare, conținutul, revizuirea și modificarea documentelor cu informații 

esențiale, precum și condițiile de îndeplinire a cerinței de a furniza astfel de documente 

(C(2016)03999 – 2016/2816(DEA)), și în special punctul 4 al rezoluției1, 

– după consultarea Băncii Centrale Europene, 

– după consultarea Comitetului Economic și Social European, 

                                                 
1  Texte adoptate, P8_TA(2016)0347. 



 

 

– având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului exprimat în scrisoarea din 23 

noiembrie 2016, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu 

articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

– având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-

0356/2016), 

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare; 

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 

substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text; 

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 

parlamentelor naționale poziția Parlamentului. 



 

 

P8_TC1-COD(2016)0355 

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 1 decembrie 2016 în 

vederea adoptării Regulamentului (UE) 2016/... al Parlamentului European și al 

Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1286/2014 privind documentele cu 

informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate 

pe asigurări în ceea ce privește data de aplicare 

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde 

cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2016/2340.) 

 


