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Amendement 28
Titus Corlăţean

Voorstel voor een richtlijn
Visum 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, en met name op 
artikel 47, lid 2, en artikel 55,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, en met name op 
artikel 47, lid 2, en de artikelen 55 en 95,

Or. en

Motivering

Met deze verandering kan de Commissie een uitvoeringsrichtlijn van niveau 2 dan wel een 
uitvoeringsverordening van niveau 2 voorstellen op basis van deze kaderrichtlijn.

Amendement 29
Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) De nieuwe solvabiliteitsregeling 
zal tot een nog betere bescherming van 
alle deelnemers leiden. Hiertoe moeten de 
lidstaten voldoende middelen ter 
beschikking stellen van de financiële 
toezichtinstanties. Daarnaast zijn de 
lidstaten op grond van het 
communautaire recht verplicht de 
richtlijn volledig om te zetten en gelden 
tevens de jurisprudentie van het Hof van 
Justitie en de nationale voorschriften 
inzake ambtelijke aansprakelijkheid.

Or. de
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Motivering

In het communautaire recht bestaat reeds een verplichting tot "ambtelijke aansprakelijkheid" uit 
hoofde van het primaire recht (artikel 288, lid 2, en het rechtsstaatbeginsel van artikel 6 VEU) 
en de jurisprudentie van het Hof van justitie (Francovich, MP Travelline en daaruit 
voortvloeiende besluiten). Regeling door middel van een richtlijn voor een specifieke sector is 
dan ook overbodig.

Amendement 30
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(223) De toezichtconvergentie dient te 
worden bevorderd, niet alleen wat de 
toezichtinstrumenten maar ook wat de 
toezichtpraktijken betreft. Het bij 
Besluit 2004/6/EG van de Commissie 
ingestelde Comité van Europese 
toezichthouders op verzekeringen en 
bedrĳfspensioenen dient in dit verband een 
belangrijke rol te spelen en regelmatig 
verslag uit te brengen over de gemaakte 
vorderingen.

(23) De toezichtconvergentie dient te 
worden bevorderd, niet alleen wat de 
toezichtinstrumenten maar ook wat de 
toezichtpraktijken betreft. Het bij 
Besluit 2004/6/EG van de Commissie 
ingestelde Comité van Europese 
toezichthouders op verzekeringen en 
bedrĳfspensioenen dient in dit verband een 
belangrijke rol te spelen en regelmatig 
verslag uit te brengen over de gemaakte 
vorderingen. Om zijn bemiddelings- en 
arbitragetaken te kunnen vervullen als 
binnen de colleges van toezichthouders 
conflicten tussen toezichthoudende 
autoriteiten optreden, moet dit comité een 
rechtsgrondslag en rechtspersoonlijkheid 
krijgen op basis van een nieuwe 
verordening die tegelijk met deze richtlijn 
in werking treedt.

Or. en
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Amendement 31
Titus Corlăţean

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) De toezichtconvergentie dient te 
worden bevorderd, niet alleen wat de 
toezichtinstrumenten maar ook wat de 
toezichtpraktijken betreft. Het bij 
Besluit 2004/6/EG van de Commissie 
ingestelde Comité van Europese 
toezichthouders op verzekeringen en 
bedrĳfspensioenen dient in dit verband een 
belangrijke rol te spelen en regelmatig 
verslag uit te brengen over de gemaakte 
vorderingen.

(23) De toezichtconvergentie dient te 
worden bevorderd, niet alleen wat de 
toezichtinstrumenten maar ook wat de 
toezichtpraktijken betreft. Het bij 
Besluit 2004/6/EG van de Commissie 
ingestelde Comité van Europese 
toezichthouders op verzekeringen en 
bedrĳfspensioenen dient in dit verband een 
belangrijke rol te spelen en regelmatig 
verslag uit te brengen over de gemaakte 
vorderingen. Dit Comité moet een 
rechtsgrondslag en rechtspersoonlijkheid 
worden gegeven in het kader van een 
nieuwe verordening, die tegelijk met deze 
richtlijn in werking treedt, en over alle 
besluiten die op grond van deze richtlijn 
worden genomen, moet met 
gekwalificeerde meerderheid worden 
gestemd.

Or. en

Motivering

Om te zorgen dat besluiten snel en op de meest constructieve wijze worden genomen is stemming 
met een gekwalificeerde meerderheid nodig.

Amendement 32
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35) De toezichtregeling dient te voorzien 
in een risicogevoelig vereiste dat op een 
prospectieve berekening is gebaseerd om 
een accuraat en tijdig optreden van de 

(35) De toezichtregeling dient te voorzien 
in een risicogevoelig vereiste dat op een 
prospectieve berekening is gebaseerd om 
een accuraat en tijdig optreden van de 
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toezichthoudende autoriteiten te 
garanderen (het 
solvabiliteitskapitaalvereiste), alsook in 
een minimumveiligheidsniveau waaronder 
het bedrag van de financiële middelen niet 
mag dalen (het minimumkapitaalvereiste).
Beide kapitaalvereisten dienen in de gehele 
Gemeenschap te worden geharmoniseerd 
opdat verzekeringnemers eenzelfde niveau 
van bescherming wordt geboden.

toezichthoudende autoriteiten te 
garanderen (het 
solvabiliteitskapitaalvereiste), alsook in 
een minimumveiligheidsniveau waaronder 
het bedrag van de financiële middelen niet 
mag dalen (het minimumkapitaalvereiste).
Het minimumkapitaalvereiste wordt op 
een duidelijke en eenvoudige wijze 
berekend, en wel zodanig dat de 
berekening kan worden gecontroleerd.
Het komt overeen met een bedrag aan in 
aanmerking komend kernvermogen 
beneden welk verzekeringnemers en 
begunstigden blootstaan aan een 
ontoelaatbaar risiconiveau, indien 
verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen hun 
activiteiten zouden mogen voortzetten. Het 
minimumkapitaalvereiste moet gekoppeld 
worden aan het 
solvabiliteitskapitaalvereiste, in de vorm 
van een percentage dat overeenkomt met 
een betrouwbaarheidsgraad in de orde 
van 80 à 90% over een periode van één 
jaar. Beide kapitaalvereisten dienen in de 
gehele Gemeenschap te worden 
geharmoniseerd opdat verzekeringnemers 
eenzelfde niveau van bescherming wordt 
geboden.

Or. en

Amendement 33
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 70

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(70) Er moet worden gewaarborgd dat het 
eigen vermogen op adequate wijze binnen 
de groep is verdeeld, en waar nodig 
beschikbaar is voor de bescherming van 
verzekeringnemers en begunstigden.
Daarom dienen verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen in een 

(70) Er moet worden gewaarborgd dat het
eigen vermogen op adequate wijze binnen 
de groep is verdeeld, en waar nodig 
beschikbaar is voor de bescherming van 
verzekeringnemers en begunstigden.
Daarom dienen verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen in een 
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groep over voldoende eigen vermogen te 
beschikken om hun 
solvabiliteitskapitaalvereiste te dekken, 
tenzij de bescherming van 
verzekeringnemers en begunstigden 
anderszins op doeltreffende wijze kan 
worden gewaarborgd. Het dient 
verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen in een 
groep derhalve te worden toegestaan om in 
bepaalde omstandigheden hun 
solvabiliteitskapitaalvereiste met door hun 
moederonderneming toegezegde 
groepsondersteuning te dekken. Om na te 
gaan of een toekomstige herziening van de 
regeling voor groepsondersteuning 
noodzakelijk is en zo ja, deze herziening 
voor te bereiden, dient de Commissie 
verslag uit te brengen over de op dit gebied 
door de lidstaten vastgestelde voorschriften 
en door de toezichthoudende autoriteiten 
gevolgde werkwijzen.

groep over voldoende eigen vermogen te
beschikken om hun 
solvabiliteitskapitaalvereiste te dekken, 
tenzij de bescherming van 
verzekeringnemers en begunstigden 
anderszins op doeltreffende wijze kan 
worden gewaarborgd. Het dient 
verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen in een 
groep derhalve te worden toegestaan om in 
bepaalde omstandigheden hun 
solvabiliteitskapitaalvereiste met door hun 
moederonderneming toegezegde 
groepsondersteuning te dekken. Met het 
oog op de gelijke bescherming van alle 
verzekeringnemers dienen de lidstaten te 
zorgen voor een vrij verkeer van activa en 
verplichtingen, zodat het 
solvabiliteitskapitaal en het in 
aanmerking komend eigen vermogen voor 
groepsondersteuning ondergebracht 
kunnen worden in een groep zonder 
gevaar voor opschortende werking. Voor 
lidstaten waar dit vrije verkeer niet 
gewaarborgd is moet groepsondersteuning 
in de tussentijdse periode bovendien die 
instrumenten of andere mechanismen 
omvatten die nodig zijn om te verzekeren 
dat de middelen tijdig worden 
overgemaakt. Lidstaten dienen er tevens 
voor te zorgen dat vorderingen uit hoofde 
van verbintenissen bij 
groepsondersteuning op dezelfde wijze 
worden behandeld als vorderingen uit 
hoofde van verzekering. Om na te gaan of 
een toekomstige herziening van de regeling 
voor groepsondersteuning noodzakelijk is
en zo ja, deze herziening voor te bereiden, 
dient de Commissie verslag uit te brengen 
over de op dit gebied door de lidstaten 
vastgestelde voorschriften en door de 
toezichthoudende autoriteiten gevolgde 
werkwijzen.

Or. en
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Motivering

The group supervision and support regimes should operate on an overall economic basis 
allowing intra group transfer. Group support to restore of MCR can be other than a transfer of 
funds, for example a reduction of liabilities, what is needed is the ability to reconfigure solvency 
capital to meet circumstances. In some Member States there may presently be some legal 
obstruction or uncertainty to transfers, for which additional safeguards could be implemented in 
the interim. This should not remain the long term method of operation. In the event of winding 
up, or other administrative procedures, the ranking of group support as equivalent to 
policyholder claims needs to be established.

Amendement 34
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 87 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(87 bis) Indien toezichthoudende 
autoriteiten tekortschieten door grove 
nalatigheid of kwade trouw, moet 
hiertegen kunnen worden opgetreden 
overeenkomstig het arrest van het Hof 
van justitie in de gevoegde zaken C-6/90 
en C-9/90 Francovich [1991] I-5357. De 
toezichtnormen zijn in laatste instantie de 
verantwoordelijkheid van de lidstaten en 
elke lidstaat moet er daarom voor zorgen 
dat de verzekeringsnemers uit die lidstaat 
of andere door de nationale wet voldoende 
worden beschermd tegen verliezen als 
gevolg van grove nalatigheid of kwade 
trouw van de kant van de 
toezichthoudende autoriteit. Om elke 
twijfel weg te nemen wordt het als niet 
passend beschouwd dat de branche (direct 
of indirect) betaalt voor fouten bij het 
toezicht, als de toezichthoudende 
autoriteiten worden gefinancierd uit een 
heffing op de branche.

Or. en
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Amendement 35
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 95 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(95 bis) Gezien het toenemend 
grensoverschrijvende karakter van het 
verzekeringsbedrijf moet aandacht 
worden besteed aan de werking van de 
verzekeringsgarantie in heel Europa, 
rekening houdend met de 
toezichtstructuren. Dit werk moet buiten 
het toepassingsgebied van deze richtlijn 
vallen, omdat nieuwe 
solvabiliteitsvereisten op zich al voor een 
hoog niveau van geharmoniseerde 
bescherming voor de verzekeringsnemers 
zullen zorgen.

Or. en

Motivering

Dient ter verduidelijking. Het is zinvol dat de verzekeringsgarantieregelingen in heel Europa 
tegen het licht worden gehouden. Deze regelingen vormen een aanvulling op de Solvabiliteit II-
richtlijn, die reeds voor een hoog geharmoniseerd niveau van bescherming voor de 
verzekeringsnemers zal zorgen.

Amendement 36
Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Onverminderd de artikelen 5 tot en met 
10 is deze richtlijn niet van toepassing op 
verzekeringsondernemingen waarvan de 
jaarlijkse premie-inkomsten niet uitstijgen 
boven 5 miljoen EUR.

(1) In de eerste drie jaar na het in artikel 
310, lid 1, genoemde tijdstip is deze 
richtlijn onverminderd de artikelen 5 tot 
en met 10 niet van toepassing op 
verzekeringsondernemingen waarvan de 
jaarlijkse premie-inkomsten niet uitstijgen 
boven 5 miljoen EUR.
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Als het in lid 1 genoemde bedrag drie 
achtereenvolgende jaren wordt 
overschreden, is de richtlijn vanaf het 
vierde jaar van toepassing.

Or. de

Motivering

Dat de richtlijn niet onmiddellijk geldt voor kleine ondernemingen is in principe zinvol.
Versoepeling van de eisen op grond van het evenredigheidsbeginsel moeten echter eerst worden 
vastgelegd en geïmplementeerd. Daarom dient de drempel in eerste instantie te blijven gelden 
drie jaar. Daarna gelden evenredigheidseisen, zodat de ondernemingen genoeg tijd hebben om 
zich aan de nieuwe regels aan te passen. Op langere duur zouden ook kleinere verzekeraars de 
Solvency II-kwaliteitsnorm moeten toepassen.

Amendement 37
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten erkennen, in geval van grove 
nalatigheid of kwade trouw van de kant 
van toezichthoudende autoriteiten, een 
recht op schadevergoeding voor 
verzekeringsnemers, te betalen door de 
lidstaten zelf.

Or. en

Motivering

Om consistentie in de gehele EU te bereiken.
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Amendement 38
Titus Corlăţean

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat deze 
richtlijn wordt toegepast op een wijze die 
in verhouding staat tot de aard, omvang en 
complexiteit van de risico´s die verbonden 
zijn aan de werkzaamheden van een 
verzekerings- of 
herverzekeringsonderneming.

3. De lidstaten zorgen ervoor dat deze 
richtlijn wordt toegepast op een wijze die 
in verhouding staat tot de aard, omvang en 
complexiteit van de risico´s die verbonden 
zijn aan de werkzaamheden van een 
verzekerings- of 
herverzekeringsonderneming, ongeacht het 
belang van de betreffende onderneming 
voor de algemene financiële stabiliteit van 
de markt.

Or. en

Motivering

Alle ondernemingen moeten onder de regels vallen, ongeacht hun grootte, want de gevolgen van 
een verzuim vertonen niet altijd een lineair verband met de grootte, maar hangen af van het type 
verzekering dat een onderneming sluit en de geografische spreiding van haar activiteiten.

Amendement 39
Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) In de zin van dit lid betekent 
„functie“ de bevoegdheid om bepaalde 
praktische taken te vervullen. Hoe 
verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen elk van de 
in de artikelen 43, 45, 46 en 47 vermelde 
governancevereisten omzetten, kunnen zij 
als bedrijf zelf beslissen.

Or. de
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Motivering

De toepassing van de nieuwe voorschriften voor het interne risicobeheer moet strikt het 
evenredigheidsbeginsel volgen en moet de verzekeraars voldoende bewegingsvrijheid laten. Om 
dit wettelijk te regelen moet de tekst in die zin worden aangepast.

Amendement 40
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 127 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het minimumkapitaalvereiste wordt 
berekend overeenkomstig de volgende 
grondslagen:

1. Het minimumkapitaalvereiste wordt 
gekalibreerd als een percentage van 
technische voorzieningen op basis van 
33% van het laatste 
solvabiliteitskapitaalvereiste dat is 
goedgekeurd door de toezichthouder, wat 
overeenkomt met een 
betrouwbaarheidsgraad van 80% over een 
periode van één jaar. Daarnaast wordt het
berekend overeenkomstig de volgende 
grondslagen:

Or. en

Amendement 41
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 127 – lid 1 – letter c)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de hoogte van het 
minimumkapitaalvereiste wordt 
gekalibreerd aan de VaR van het 
kernvermogen van een verzekerings- of 
herverzekeringsonderneming met een 
betrouwbaarheidsgraad van 80% tot 90% 
over een periode van één jaar;

Schrappen

Or. en
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Amendement 42
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 127 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen berekenen 
het minimumkapitaalvereiste ten minste 
eenmaal per kwartaal en melden de 
toezichthoudende autoriteiten de 
uitkomsten van deze berekening.

2. Verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen berekenen 
het minimumkapitaalvereiste ten minste 
eenmaal per jaar en melden de 
toezichthoudende autoriteiten de 
uitkomsten van deze berekening.

Or. en

Amendement 43
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 127 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De toezichthoudende autoriteiten 
mogen verzoeken om een frequentere 
overlegging van de berekeningen van het 
minimumkapitaalvereiste, maar niet vaker 
dan eenmaal per kwartaal.

Or. en

Amendement 44
Georgios Papastamkos

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 127 – lid 1 – letter a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het wordt op een duidelijke en 
eenvoudige wijze berekend, en wel 
zodanig dat de berekening kan worden 

a) het wordt op een duidelijke en 
eenvoudige wijze die begrijpelijk is voor 
alle belanghebbenden berekend, en wel 
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gecontroleerd; zodanig dat de berekening kan worden 
gecontroleerd en op elk tijdstip kan 
worden uitgevoerd;

Or. en

Motivering

De berekening van het minimumkapitaalvereiste moet niet alleen voor de betreffende 
toezichthoudende autoriteit duidelijk zijn, maar voor alle belanghebbenden (bijv. advocaten en 
andere bevoegde instanties) en zij moet niet ingewikkeld zijn, daar elke overtreding van het 
minimumkapitaalvereiste tot intrekking van de vergunning zou leiden en het nodig kan zijn een 
rechtszaak aan te spannen.

Amendement 45
Georgios Papastamkos

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 127 – lid 1 – letter d)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) het heeft een absolute ondergrens van 
1 000 000 EUR voor 
schadeverzekeringsondernemingen en 
herverzekeringsondernemingen en 
2 000 000 EUR voor 
levensverzekeringsondernemingen.

d) het heeft een absolute ondergrens van 
3.000.000 EUR voor levensverzekerings-, 
herverzekerings- en 
schadeverzekeringsondernemingen.

Or. en

Motivering

Het absolute bedrag van het minimumkapitaalvereiste wordt door de Commissie vastgesteld op 
een verschillend niveau naar gelang het levensverzekerings- of 
schadeverzekeringsondernemingen betreft, wat noch gezien hun aard noch gezien hun 
risicoprofiel terecht is. Bovendien wordt het absolute bedrag van het minimumkapitaalvereiste 
vastgesteld op een zeer laag niveau, wat niet consistent is met de huidige situatie. Een verhoging 
tot 3.000.000 euro lijkt passender.
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Amendement 46
Georgios Papastamkos

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 127 - lid 1 - letter d) bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) het wordt berekend onafhankelijk 
van het solvabiliteitskapitaalvereiste.

Or. en

Motivering

De berekening van het minimumkapitaalvereiste moet los staan van die van het 
solvabiliteitskapitaalvereiste, anders zou de berekening te ingewikkeld worden en minder 
efficiënt daar het solvabiliteitskapitaalvereiste eenmaal per jaar wordt berekend en het 
minimumkapitaalvereiste eenmaal per kwartaal.

Amendement 47
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 130 – lid 4 – alinea 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De toezichthouder mag rekening houden 
met de gevolgen voor het 
vermogensbeheer van vrijwillige gedrags-
en transparantiecodes waarbij de 
betrokken instellingen die handelen in 
niet-gereguleerde of alternatieve 
beleggingsinstrumenten zich hebben 
aangesloten.

Or. en

Motivering

Dient ter verduidelijking. Toezichthouders kijken niet of instellingen zich aansluiten bij codes, 
maar als codes worden gevolgd dan houden zij daarmee rekening en ook met de gevolgen ervan 
voor het vermogensbeheer van de verzekeringsondernemingen. 
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Amendement 48
Titus Corlăţean

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 130 – lid 4 – alinea 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als betrokken instellingen die handelen in 
niet-gereguleerde of alternatieve 
beleggingsinstrumenten zich hebben 
aangesloten bij een vrijwillige 
gedragscode, dan moeten toezichthouders 
daarmee rekening houden, vooral met 
betrekking tot transparantie tegenover 
toezichthoudende autoriteiten, beleggers 
en het publiek .

Or. en

Motivering

Alle toezichthoudende autoriteiten in de EU moeten er rekening houden als beleggingsfirma's of 
-instrumenten zich houden aan gedragscodes. De toezegging om transparantie te betrachten is 
het belangrijkste en daarom moet worden vastgesteld dat er verschillende niveaus/dimensies van 
transparantie zijn.

Amendement 49
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 142 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ten aanzien van punt c) is een 
verzekerings- of 
herverzekeringsonderneming gebonden 
door haar berekening van het 
minimumkapitaalvereiste overeenkomstig 
de leden 1 en 2 van dit artikel, tenzij wordt 
aangetoond dat die berekening duidelijk 
fout is.

Or. en
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Motivering

Dit dient om onnodige juridische claims te vermijden als bij de berekening van het 
minimumkapitaalvereiste fouten worden gemaakt.

Amendement 50
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 234 – lid 1 – letter c) bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) de belangrijkste basis van 
groepsondersteuning is het eigen 
vermogen dat wordt overgedragen van de 
moederonderneming naar de 
dochteronderneming; indien 
groepsondersteuning wordt verstrekt uit 
middelen die beschikbaar zijn bij een 
dochteronderneming, dan moeten 
juridisch afdwingbare contracten of 
andere instrumenten gelden om de 
overdracht van in aanmerking komend 
eigen vermogen mogelijk te maken;

Or. en

Amendement 51
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 237 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De groepsondersteuning neemt de vorm 
aan van een aan de groepstoezichthouder 
gedane toezegging die is vastgelegd in een 
juridisch bindend document waarin de 
verbintenis wordt aangegaan om 
overeenkomstig artikel 98, lid 5, in 
aanmerking komend eigen vermogen over 
te dragen.

2. De groepsondersteuning neemt de vorm 
aan van een aan het college van 
toezichthouders via de 
groepstoezichthouder gedane toezegging, 
indien nodig met overlegging van 
juridisch afdwingbare instrumenten 
waarin de verbintenis wordt aangegaan om 
overeenkomstig artikel 98, lid 5, in 
aanmerking komend eigen vermogen over 
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te dragen.

Or. en

Motivering

De mededelingen betreffende groepsondersteuning gelden de hele groep en moeten daarom 
worden bekendgemaakt aan het college. Beperking van de verplichtingen is een andere manier 
om groepsondersteuning uit te oefenen.

Amendement 52
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 237 – lid 3 – letter c)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) dat het document met de toezegging van 
de groepsondersteuning voldoet aan alle 
vereisten uit hoofde van het recht van de 
moederonderneming om als een 
juridische verbintenis te worden erkend en 
dat beroep voor een gerechtelijke of 
administratieve instantie geen opschortend 
effect heeft.

dat het document met de toezegging van de 
groepsondersteuning en alle nodige 
begeleidende instrumenten voldoen aan 
alle vereisten uit hoofde van het in de 
lidstaat van de onderneming die de 
groepsondersteuning verstrekt 
afdwingbare recht en dat beroep voor een 
gerechtelijke of administratieve instantie 
geen opschortend effect heeft, met 
inbegrip van de vestiging van 
groepsondersteuning tot aan de meest 
recente toezegging, of indien van 
toepassing als voorzien in artikel 244, lid 
1, en met dezelfde rangindeling als 
vorderingen van de verzekeringsnemer, 
ook als sprake is van een reorganisatie, 
gerechtelijk akkoord, cessie, overname of 
elke andere administratieve procedure.

Or. en

Motivering

De uitvoerbaarheid van groepsondersteuning met inbegrip van aanvullende interim-bepalingen 
als er juridische onzekerheden bestaan (zie overweging 70) en vaststelling van de rangindeling 
van groepsondersteuning.
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Amendement 53
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 240 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De groepsondersteuning mag worden 
verleend uit het in aanmerking komend 
eigen vermogen dat in de 
moederonderneming of in een 
dochteronderneming aanwezig is, op 
voorwaarde dat de dochteronderneming 
waar dit aanwezig is, een verzekerings- of 
herverzekeringsonderneming is waarvan 
het in aanmerking komend eigen 
vermogen haar minimumkapitaalvereiste 
overtreft. De toezichthoudende autoriteit 
die aan de betrokken dochteronderneming 
vergunning heeft verleend, mag de 
overdracht van dit in aanmerking komend 
eigen vermogen op overschot niet beletten.

2. De groepsondersteuning mag worden 
verleend uit het in aanmerking komend 
eigen vermogen dat in de 
moederonderneming of in een 
dochteronderneming aanwezig is, in het 
laatste geval op voorwaarde dat de 
moederonderneming tot redelijke 
bevrediging van de groepstoezichthouder 
aantoont dat in de groep genoeg in 
aanmerking komend eigen vermogen 
beschikbaar is dat onder alle 
redelijkerwijs te verwachten 
omstandigheden snel overgemaakt kan 
worden. Als de dochteronderneming een 
verzekerings- of 
herverzekeringsonderneming is, dan mag 
die dochteronderneming geen steun 
verlenen als dit zou betekenen dat de 
dochteronderneming niet aan het 
minimumkapitaalvereiste zou voldoen. De 
toezichthoudende autoriteit die aan de 
betrokken dochteronderneming vergunning 
heeft verleend, mag de overdracht van 
middelen van die dochteronderneming ter 
inwilliging van een verzoek om 
garandering van groepsondersteuning
niet beletten.

Or. en

Amendement 54
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 244

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dochterondernemingen van een Dochterondernemingen van een 
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verzekerings- of 
herverzekeringsonderneming:
vermindering van groepsondersteuning

verzekerings- of 
herverzekeringsonderneming: gelijke 
behandeling

1. Indien overeenkomstig de artikelen 238 
of 239 meerdere verzoeken tot overdracht 
van in aanmerking komend eigen 
vermogen tot de moederonderneming en de 
groepstoezichthouder worden gericht en de 
groep over onvoldoende in aanmerking 
komend eigen vermogen beschikt om aan 
al deze verzoeken tegelijk te voldoen, 
worden de uit de meest recente aanvaarde 
toezeggingen resulterende bedragen waar 
nodig verminderd.

1. Indien overeenkomstig de artikelen 238 
of 239 meerdere verzoeken tot overdracht 
van in aanmerking komend eigen 
vermogen tot de moederonderneming 
worden gericht en de moederonderneming 
over onvoldoende in aanmerking komend 
eigen vermogen beschikt om aan al deze 
verzoeken tegelijk te voldoen, gelden de 
volgende regels:

(a) alle verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen die een 
dochteronderneming zijn van de 
moederonderneming, zijn samen met de 
moederonderneming mede aansprakelijk 
tot de uit de meest recente aanvaarde 
toezeggingen resulterende bedragen ten 
aanzien van elke dochteronderneming 
waarvoor de voorschriften van de 
artikelen 236 tot en met 241 gelden;

De vermindering wordt voor elke 
dochteronderneming op zodanige wijze 
berekend dat voor elke 
dochteronderneming hetzelfde 
verhoudingsgetal geldt tussen de som van 
haar beschikbare activa en een eventuele 
overdracht van de groep enerzijds en de 
som van haar technische voorzieningen en 
haar minimumkapitaalvereiste anderzijds.

(b) de in punt (a) bedoelde bedragen 
worden waar nodig verminderd. De 
vermindering wordt voor elke 
dochteronderneming op zodanige wijze 
berekend dat voor elke 
dochteronderneming hetzelfde 
verhoudingsgetal geldt tussen de som van 
haar beschikbare activa en een eventuele 
overdracht van de groep enerzijds en de 
som van haar technische voorzieningen en 
haar minimumkapitaalvereiste anderzijds.

2. De lidstaten zien erop toe dat de 
verplichtingen die voortvloeien uit 
verzekeringsovereenkomsten die door de 
moederonderneming zijn gesloten, niet 
gunstiger worden behandeld dan 
verplichtingen die voortvloeien uit 
verzekeringsovereenkomsten die zijn 
gesloten door een dochteronderneming 
waarvoor de voorschriften van de artikelen 
236 tot en met 241 gelden.

2. Onverminderd artikel 277 zien de 
lidstaten erop toe dat de verplichtingen die 
voortvloeien uit 
verzekeringsovereenkomsten die door de 
moederonderneming zijn gesloten, niet 
gunstiger worden behandeld dan 
verplichtingen die voortvloeien uit 
verzekeringsovereenkomsten die zijn 
gesloten door een dochteronderneming 
waarvoor de voorschriften van de artikelen 
236 tot en met 241 gelden.
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Or. en

Amendement 55
Titus Corlăţean

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 262 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Indien een holding of 
moederonderneming niet voldoet aan de 
vereisten van groepsondersteuning, kan 
de groepstoezichthouder, ook op verzoek 
van elke andere betrokken 
toezichthoudende autoriteit, de situatie 
onderzoeken en indien nodig bepalen dat 
het toezicht op groepsbasis wordt 
beëindigd.

Or. en

Motivering

Als de verplichtingen van groepsondersteuning niet worden nageleefd, moet de vergunning 
hiervoor worden ingetrokken. Dit moet gebeuren door de groepstoezichthouder, waarbij echter 
rekening moet worden gehouden met de rol van alle toezichthoudende autoriteiten die bij het 
toezicht op de groep betrokken zijn.

Amendement 56
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 304 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Onverminderd lid 1 wordt in het 
licht van de besluitvormingsprocedure 
van overweging 23 en artikel 251, lid 4, 
het Comité van Europese toezichthouders 
op verzekeringen en bedrijfspensioenen 
rechtspersoonlijkheid gegeven op grond 
van een verordening die op hetzelfde 
tijdstip als deze richtlijn in werking zal 
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treden.

Or. en

Amendement 57
Titus Corlăţean

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 304 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Onverminderd lid 1 wordt in het 
licht van de besluitvormingsprocedure 
van artikel 251, lid 4, het Comité van 
Europese toezichthouders op 
verzekeringen en bedrijfspensioenen 
rechtspersoonlijkheid gegeven op grond 
van een verordening die op hetzelfde 
tijdstip als deze richtlijn in werking zal 
treden.

Or. en

Amendement 58
Titus Corlăţean

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 304 - lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 ter) Alle besluiten die door het Comité 
van Europese toezichthouders op 
verzekeringen en bedrijfspensioenen in de 
zin van deze richtlijn worden genomen, 
worden vastgesteld bij gekwalificeerde 
meerderheid van stemmen.

Or. en

Motivering

Om te zorgen dat besluiten snel en op de meest constructieve wijze worden genomen is stemming 
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met een gekwalificeerde meerderheid nodig.
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