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Amendement 289
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Overweging -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1) De financiële crisis in 2007 en 2008 
heeft grote tekortkomingen in het 
financiële toezicht aan het licht gebracht, 
zowel wat het toezicht op individuele 
instellingen als wat het toezicht op het
financiële stelsel als geheel betreft. 
Nationale toezichtmodellen zijn dan ook 
niet meer berekend op de financiële 
globalisering en de geïntegreerde en 
vervlochten Europese financiële markten 
waarop tal van financiële instellingen 
over de grenzen heen actief zijn. De crisis 
heeft tekortkomingen op het gebied van 
samenwerking, coördinatie, de consistente 
toepassing van de EU-wetgeving en 
vertrouwen tussen de bevoegde nationale 
toezichthouders aan het licht gebracht;

Or. fr

Motivering

Gezamenlijk gedragen overweging: EBA, EAEM, EAVB, Omnibus I.

Amendement 290
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Overweging -1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1 bis) In de vele resoluties die voor en 
tijdens de financiële crisis werden 
aangenomen, heeft het Europees 
Parlement opgeroepen over te gaan tot 
een meer geïntegreerd Europees toezicht 
teneinde op Unieniveau voor alle 
marktdeelnemers werkelijk gelijke 
marktvoorwaarden te creëren en rekening 
te houden met de toenemende integratie 
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van de financiële markten binnen de Unie 
(namelijk in zijn resoluties van 13 april 
2000 over de mededeling van de 
Commissie – Tenuitvoerlegging van het 
kader voor financiële markten: een 
actieplan, van 21 november 2002 over de 
regels inzake bedrijfseconomisch toezicht 
in de Europese Unie, van 11 juli 2007 
over het beleid op het gebied van 
financiële diensten (2005-2010) –
Witboek, van 23 september 2008 met 
aanbevelingen aan de Commissie inzake 
hedgefondsen en private equity, van 
9 oktober 2008 met aanbevelingen aan de 
Commissie betreffende de Lamfalussy 
follow-up: de toekomstige 
toezichtstructuur, en in zijn standpunten 
van 22 april 2009 over het gewijzigde 
voorstel voor een richtlijn van het 
Europees Parlement en de Raad 
betreffende de toegang tot en uitoefening 
van het verzekerings- en het 
herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) en 
van 23 april 2009 over het voorstel voor 
een verordening van het Europees 
Parlement en de Raad over 
ratingbureaus);

Or. fr

Motivering

Gezamenlijk gedragen overweging: EBA, EAEM, EAVB, Omnibus I.

Amendement 291
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Overweging -1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1 ter) In november 2008 heeft de 
Commissie een groep op hoog niveau 
onder voorzitterschap van de heer 
Jacques de Larosière opdracht gegeven 
aanbevelingen te doen over de wijze 
waarop de Europese toezichtsregelingen 
kunnen worden versterkt met het oog op 
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een betere bescherming van de burgers en 
het herstel van het vertrouwen in het 
financiële stelsel. In zijn eindverslag van 
25 februari 2009 ("verslag-de Larosière") 
formuleerde de groep op hoog niveau de 
aanbeveling dat het toezichtkader moet 
worden versterkt om het risico en de ernst 
van toekomstige financiële crises te 
verminderen. De groep op hoog niveau 
heeft aanbevolen de toezichtstructuur 
voor de financiële sector in de Unie te 
hervormen. De groep heeft tevens 
geconcludeerd dat er een Europees 
Systeem van financiële toezichthouders 
(ESFS), bestaande uit drie Europese 
toezichthoudende autoriteiten (ETA's), 
één voor de banksector, één voor de 
effectensector en één voor de sector 
verzekeringen en bedrijfspensioenen 
diende te worden opgezet, en heeft 
aanbevolen een Europees Comité voor 
systeemrisico's te creëren;

Or. fr

Motivering

Gezamenlijk gedragen overweging: EBA, EAEM, EAVB, Omnibus I.

Amendement 292
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Overweging -1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1 quater) Het bieden van banen, krediet 
en groei door de reële economie kan 
alleen plaatsvinden indien er sprake is 
van financiële stabiliteit. De financiële 
crisis heeft grote tekortkomingen aan het 
licht gebracht in het financiële toezicht, 
dat er niet in is geslaagd op de ongunstige 
macroprudentiële ontwikkelingen te 
anticiperen en de accumulatie van 
buitensporige risico's binnen het 
financiële stelsel te voorkomen;
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Or. fr

Motivering

Gezamenlijk gedragen overweging: EBA, EAEM, EAVB, Omnibus I.

Amendement 293
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) De Europese Raad heeft in zijn 
conclusies van 18 en 19 juni 2009 
aanbevolen een Europees Systeem van 
Financiële Toezichthouders (ESFS), 
bestaande uit drie nieuwe Europese 
toezichthoudende autoriteiten (ETA's), in 
te stellen. Het systeem moet gericht zijn op 
het verbeteren van de kwaliteit en 
consistentie van het nationale toezicht, het 
versterken van de controle op 
grensoverschrijdende groepen en het 
opstellen van één Europees wetboek dat 
op alle financiële instellingen op de 
interne markt van toepassing is. De 
Europese Raad heeft beklemtoond dat de 
Europese toezichthoudende autoriteiten 
tevens toezichthoudende bevoegdheden 
voor ratingsbureaus moeten bezitten, en 
heeft de Commissie uitgenodigd concrete 
voorstellen op te stellen over de wijze 
waarop het ESFS een sterke rol kan 
spelen in crisissituaties;

Or. fr

Motivering

Gezamenlijk gedragen overweging: EBA, EAEM, EAVB, Omnibus I.

Amendement 294
Sven Giegold

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Opdat het Europese Systeem van 
Financiële Toezichthouders (ESFT) 
doeltreffend kan functioneren, zijn 
wijzigingen in de Uniewetgeving op de 
werkterreinen van de drie betrokken 
autoriteiten vereist. Deze wijzigingen 
betreffen de omschrijving van de 
reikwijdte van bepaalde bevoegdheden van 
de ETA's en de inpassing van bepaalde 
bevoegdheden in bestaande processen die 
in de desbetreffende Uniewetgeving zijn 
vastgelegd, alsook wijzigingen om een 
vlotte en efficiënte werking van de ETA in 
de context van het ESFT te waarborgen.

(2) Opdat het Europese Systeem van 
Financiële Toezichthouders (ESFT) 
doeltreffend kan functioneren, zijn 
wijzigingen in de Uniewetgeving op de 
werkterreinen van de drie betrokken 
autoriteiten vereist. Deze wijzigingen 
betreffen de omschrijving van de 
reikwijdte van bepaalde bevoegdheden van 
de ETA's en de inpassing van bepaalde 
bevoegdheden in bestaande processen die 
in de desbetreffende Uniewetgeving zijn 
vastgelegd, wijzigingen om een vlotte en 
efficiënte werking van de ETA in de 
context van het ESFT te waarborgen,
alsook een begroting die volledig door de 
Gemeenschap wordt gefinancierd. 
Wanneer aan een ETA nieuwe taken 
worden overgedragen, dient de begroting 
van die autoriteit zo spoedig mogelijk te 
worden aangepast om haar in staat te 
stellen haar nieuwe taken te vervullen.

Or. en

Amendement 295
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Opdat het Europese Systeem van 
Financiële Toezichthouders (ESFT) 
doeltreffend kan functioneren, zijn 
wijzigingen in de Uniewetgeving op de 
werkterreinen van de drie betrokken 
autoriteiten vereist. Deze wijzigingen 
betreffen de omschrijving van de 
reikwijdte van bepaalde bevoegdheden van 
de ETA's en de inpassing van bepaalde 
bevoegdheden in bestaande processen die 
in de desbetreffende Uniewetgeving zijn 
vastgelegd, alsook wijzigingen om een 
vlotte en efficiënte werking van de ETA in 

(2) Opdat het Europese Systeem van 
Financiële Toezichthouders (ESFT) 
doeltreffend kan functioneren, op een wijze 
waarop met name gunstige voorwaarden 
voor investeringen op lange termijn 
worden gewaarborgd, zijn wijzigingen in 
de Uniewetgeving op de werkterreinen van 
de drie betrokken autoriteiten vereist. Deze 
wijzigingen betreffen de omschrijving van 
de reikwijdte van bepaalde bevoegdheden 
van de ETA's en de inpassing van bepaalde 
bevoegdheden in bestaande processen die 
in de desbetreffende Uniewetgeving zijn 
vastgelegd, alsook wijzigingen om een 
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de context van het ESFT te waarborgen. vlotte en efficiënte werking van de ETA in 
de context van het ESFT te waarborgen. 
Het aan de ETA toegekende budget zou 
moeten worden aangepast aan de 
reikwijdte van hun bevoegdheden, 
wanneer deze verder worden uitgebreid;

Or. fr

Amendement 296
Corien Wortmann-Kool

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De oprichting van drie ETA’s dient 
vergezeld te gaan van de opstelling van één 
enkel wetboek om consequente 
harmonisatie en eenvormige toepassing te 
garanderen en zo bij te dragen tot een 
efficiëntere werking van de interne markt. 
In de verordeningen tot oprichting van het 
ESFT is bepaald dat de ETA's voorstellen 
voor technische normen kunnen uitwerken 
voor de gebieden die specifiek in de 
desbetreffende wetgeving zijn vastgelegd. 
Deze voorstellen voor technische normen 
dienen vervolgens aan de Commissie te 
worden voorgelegd met het oog op de 
vaststelling ervan door middel van 
gedelegeerde handelingen of 
uitvoeringshandelingen overeenkomstig de 
artikelen 290 en 291 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU). In Richtlijn …/…. 
[Omnibus I-richtlijn] werd een eerste 
reeks dergelijke gebieden bepaald; nu dient 
in deze richtlijn een volgende reeks 
gebieden te worden bepaald, in het 
bijzonder voor Richtlijn 2003/71/EG en 
Richtlijn 2009/138/EG, waarbij het 
mogelijk blijft in de toekomst nog meer 
gebieden toe te voegen.

(3) De oprichting van drie ETA’s dient 
vergezeld te gaan van de opstelling van één 
enkel wetboek om consequente 
harmonisatie en eenvormige toepassing te 
garanderen en zo bij te dragen tot een 
efficiëntere werking van de interne markt. 
In de verordeningen tot oprichting van het 
ESFT is bepaald dat de ETA's voorstellen 
voor technische normen kunnen uitwerken 
voor de gebieden die specifiek in de 
desbetreffende wetgeving zijn vastgelegd. 
Deze voorstellen voor technische normen 
dienen vervolgens aan de Commissie te 
worden voorgelegd met het oog op de 
vaststelling ervan door middel van 
gedelegeerde handelingen of 
uitvoeringshandelingen overeenkomstig de 
artikelen 290 en 291 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU). In Richtlijn 2010/78/EU 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 24 november 2010 tot wijziging van 
de Richtlijnen 98/26/EG, 2002/87/EG, 
2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 
2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 
2006/48/EG, 2006/49/EG en 2009/65/EG 
wat de bevoegdheden van de Europese 
toezichthoudende autoriteit (Europese 
Bankautoriteit), de Europese 
toezichthoudende autoriteit (Europese 
Autoriteit voor verzekeringen en 
bedrijfspensioenen) en de Europese 
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toezichthoudende autoriteit (Europese 
Autoriteit voor effecten en markten) 
betreft, werd een eerste reeks dergelijke 
gebieden bepaald; nu dient in deze richtlijn 
een volgende reeks gebieden te worden 
bepaald, in het bijzonder voor de 
Richtlijnen 2002/92/EG, 2003/71/EG en 
2009/138/EG, waarbij het mogelijk blijft in 
de toekomst nog meer gebieden toe te 
voegen. Richtlijn 2003/41/EG, waarvoor 
de Commissie uiterlijk eind 2012 een 
herzieningsvoorstel moet indienen, moet 
niet bij deze richtlijn worden gewijzigd.

Or. en

Motivering

De Commissie is momenteel bezig met een herziening van Richtlijn 2003/41/EG betreffende de 
werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening en heeft de 
EAVB daartoe om advies verzocht, onder meer aangaande de solvabiliteitsmarges van 
pensioenfondsen. Het verzoek om advies betreft ook een passende effectbeoordeling en zal in 
aanmerking worden genomen bij de opstelling van een voorstel voor de IBPV II-richtlijn, dat 
naar verwachting in het derde kwartaal van 2012 zal worden ingediend. 

Amendement 297
Juozas Imbrasas

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De oprichting van drie ETA’s dient 
vergezeld te gaan van de opstelling van één 
enkel wetboek om consequente 
harmonisatie en eenvormige toepassing te 
garanderen en zo bij te dragen tot een 
efficiëntere werking van de interne markt. 
In de verordeningen tot oprichting van het 
ESFT is bepaald dat de ETA's voorstellen
voor technische normen kunnen uitwerken 
voor de gebieden die specifiek in de 
desbetreffende wetgeving zijn vastgelegd. 
Deze voorstellen voor technische normen 
dienen vervolgens aan de Commissie te 
worden voorgelegd met het oog op de 
vaststelling ervan door middel van 
gedelegeerde handelingen of 

(3) De oprichting van drie ETA’s dient 
vergezeld te gaan van de opstelling van één 
enkel wetboek om consequente 
harmonisatie en eenvormige toepassing te 
garanderen en zo bij te dragen tot een 
efficiëntere werking van de interne markt 
en een effectievere uitvoering van het 
microprudentiële toezicht. In de 
verordeningen tot oprichting van het ESFT 
is bepaald dat de ETA's voorstellen voor
technische normen kunnen uitwerken voor 
de gebieden die specifiek in de 
desbetreffende wetgeving zijn vastgelegd. 
Deze voorstellen voor technische normen 
dienen vervolgens aan de Commissie te 
worden voorgelegd met het oog op de 
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uitvoeringshandelingen overeenkomstig de 
artikelen 290 en 291 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU). In Richtlijn …/…. 
[Omnibus I-richtlijn] werd een eerste reeks 
dergelijke gebieden bepaald; nu dient in 
deze richtlijn een volgende reeks gebieden 
te worden bepaald, in het bijzonder voor 
Richtlijn 2003/71/EG en Richtlijn 
2009/138/EG, waarbij het mogelijk blijft in 
de toekomst nog meer gebieden toe te 
voegen.

vaststelling ervan door middel van 
gedelegeerde handelingen of 
uitvoeringshandelingen overeenkomstig de 
artikelen 290 en 291 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU). In Richtlijn …/…. 
[Omnibus I-richtlijn] werd een eerste reeks 
dergelijke gebieden bepaald; nu dient in 
deze richtlijn een volgende reeks gebieden 
te worden bepaald, in het bijzonder voor 
Richtlijn 2003/71/EG en Richtlijn 
2009/138/EG, waarbij het mogelijk blijft in 
de toekomst nog meer gebieden toe te 
voegen.

Or. lt

Amendement 298
Rolandas Paksas

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De oprichting van drie ETA’s dient 
vergezeld te gaan van de opstelling van één 
enkel wetboek om consequente 
harmonisatie en eenvormige toepassing te 
garanderen en zo bij te dragen tot een 
efficiëntere werking van de interne markt. 
In de verordeningen tot oprichting van het 
ESFT is bepaald dat de ETA's voorstellen
voor technische normen kunnen uitwerken 
voor de gebieden die specifiek in de 
desbetreffende wetgeving zijn vastgelegd. 
Deze voorstellen voor technische normen 
dienen vervolgens aan de Commissie te 
worden voorgelegd met het oog op de 
vaststelling ervan door middel van 
gedelegeerde handelingen of 
uitvoeringshandelingen overeenkomstig de 
artikelen 290 en 291 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU). In Richtlijn …/…. 
[Omnibus I-richtlijn] werd een eerste reeks 
dergelijke gebieden bepaald; nu dient in 
deze richtlijn een volgende reeks gebieden 
te worden bepaald, in het bijzonder voor 

(3) De oprichting van drie ETA’s dient 
vergezeld te gaan van de opstelling van één 
enkel wetboek om consequente 
harmonisatie en eenvormige toepassing te 
garanderen en zo bij te dragen tot een 
efficiëntere werking van de interne markt 
en een effectievere uitvoering van het 
microprudentiële toezicht. In de 
verordeningen tot oprichting van het ESFT 
is bepaald dat de ETA's voorstellen voor 
technische normen kunnen uitwerken voor 
de gebieden die specifiek in de 
desbetreffende wetgeving zijn vastgelegd. 
Deze voorstellen voor technische normen 
dienen vervolgens aan de Commissie te 
worden voorgelegd met het oog op de 
vaststelling ervan door middel van 
gedelegeerde handelingen of 
uitvoeringshandelingen overeenkomstig de 
artikelen 290 en 291 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU). In Richtlijn …/…. 
[Omnibus I-richtlijn] werd een eerste reeks 
dergelijke gebieden bepaald; nu dient in 
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Richtlijn 2003/71/EG en Richtlijn 
2009/138/EG, waarbij het mogelijk blijft in 
de toekomst nog meer gebieden toe te 
voegen.

deze richtlijn een volgende reeks gebieden 
te worden bepaald, in het bijzonder voor 
Richtlijn 2003/71/EG en Richtlijn 
2009/138/EG, waarbij het mogelijk blijft in 
de toekomst nog meer gebieden toe te 
voegen.

Or. lt

Amendement 299
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) De uitwerking van en raadpleging 
over de uitvoeringsmaatregelen ter 
uitvoering van de Solvabiliteit II-richtlijn 
bevinden zich in een gevorderd stadium 
en daarom dienen die 
uitvoeringsmaatregelen met het oog op 
een spoedige inwerkingtreding te worden 
afgerond. Latere aanpassingen dienen te 
worden verricht overeenkomstig de 
procedures voor gedelegeerde 
handelingen en technische 
reguleringsnormen zoals bepaald in deze
richtlijn.

Or. en

Amendement 300
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Wegens de omvang van de 
uitvoeringshandelingen dienen het 
Europees Parlement en de Raad vanaf de 
datum van kennisgeving over een termijn 
van drie maanden te beschikken om 
bezwaar tegen een gedelegeerde 
handeling of technische reguleringsnorm 
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aan te tekenen. Deze termijn moet op 
initiatief van het Europees Parlement of 
de Raad met drie maanden kunnen 
worden verlengd. 

Or. en

Amendement 301
Ildikó Gáll-Pelcz

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) In de door het ESFT opgezette nieuwe 
toezichtarchitectuur zullen de nationale 
toezichthoudende autoriteiten nauw met de 
ETA's moeten samenwerken. Wijzigingen 
in de desbetreffende wetgeving dienen te 
voorkomen dat er wettelijke obstakels 
bestaan voor de informatie-
uitwisselingsverplichtingen in het kader 
van de door de Commissie voorgestelde 
verordeningen tot oprichting van de ETA's.

(15) In de door het ESFT opgezette nieuwe 
toezichtarchitectuur zullen de nationale 
toezichthoudende autoriteiten nauw met de 
ETA's moeten samenwerken. Wijzigingen 
in de desbetreffende wetgeving dienen te 
voorkomen dat er wettelijke obstakels 
bestaan voor de informatie-
uitwisselingsverplichtingen in het kader 
van de door de Commissie voorgestelde 
verordeningen tot oprichting van de ETA's, 
en dat de informatievoorziening onnodige 
bureaucratische obstakels opwerpt.

Or. hu

Amendement 302
Arlene McCarthy

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) Een volledige lijst van alle activa 
van een onderneming is essentieel voor 
een goede beoordeling van financiële 
risico's door de toezichthouders. Dit is in 
het kader van Richtlijn 2009/138/EG van 
bijzonder belang, aangezien het 
ondernemingen vrijstaat om 
beleggingskeuzes te kunnen maken 
overeenkomstig het "prudent person"-
beginsel. Indien dat noodzakelijk is voor 
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een doeltreffende uitoefening van 
toezichtstaken door de bevoegde 
autoriteiten, moeten de lidstaten derhalve 
kunnen voorschrijven dat verzekerings-
en herverzekeringsondernemingen bij de 
toezichthoudende autoriteiten een 
volledige lijst van activa indienen waarin 
itemgewijs gegevens voor alle activa 
worden verstrekt.

Or. en

Motivering

Het door de EAVB voorgestelde template voor de melding van activa voorziet in de vorm van 
een gedetailleerde lijst van beleggingen in de verstrekking van informatie die essentieel is voor 
het financieel toezicht overeenkomstig de Solvabiliteit II-richtlijn. Een dergelijke lijst zorgt 
ervoor dat financiële risico's naar behoren kunnen worden ingeschat. Dit is in het kader van de 
Solvabiliteit II-richtlijn des te belangrijker daar het ondernemingen vrijstaat beleggingskeuzes te 
maken volgens het "prudent person"-beginsel. 

Amendement 303
Corien Wortmann-Kool

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Met het oog op een consistente 
berekening van technische voorzieningen 
door verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen in het 
kader van Richtlijn 2009/138/EG, dient een 
centraal orgaan bepaalde technische 
informatie aangaande de risicovrije 
rentetermijnstructuur te verzamelen, te 
publiceren en bij te werken, waarbij
rekening wordt gehouden met de op de 
financiële markt waargenomen 
ontwikkelingen, en dient het dit op 
regelmatige tijdstippen te kunnen doen. 
Gezien het verzekeringstechnische karakter 
van deze taken, dienen zij door de EAVB 
te worden uitgevoerd.

(17) Met het oog op een consistente 
berekening van technische voorzieningen 
door verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen in het 
kader van Richtlijn 2009/138/EG, dient een 
centraal orgaan bepaalde technische 
informatie aangaande de risicovrije 
rentetermijnstructuur op regelmatige basis 
te verzamelen, te publiceren en bij te 
werken, rekening houdend met de op de 
financiële markt waargenomen 
ontwikkelingen. De wijze waarop de 
risicovrije rentetermijnstructuur wordt 
bepaald, dient transparant te zijn, zodat 
verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen deze 
termijnstructuur kunnen toepassen in 
hun risicobeheersbeleid. Gezien het 
verzekeringstechnische karakter van deze 
taken, dienen zij door de EAVB te worden 
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uitgevoerd.

Or. en

Amendement 304
Burkhard Balz

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) Bij de ontwikkeling van de nieuwe 
regeling voor prudentieel toezicht moet 
worden voorkomen dat deze ongewenste 
gevolgen heeft voor de behandeling van 
verzekeringen met langetermijngaranties. 
Marktverstoring en nadelige gevolgen 
voor bestaande producten moeten tot een 
absoluut minimum worden beperkt. In dit 
verband moet met name worden 
voorkomen dat kunstmatige volatiliteit 
ontstaat in de technische voorzieningen 
en het in aanmerking komende eigen 
vermogen dat bovenop de 
kapitaalvereisten wordt aangehouden. Dit 
moet met name worden bereikt door een 
vroeg uitgangspunt te hanteren bij de 
extrapolatie van de relevante risicovrije 
rentetermijnstructuur. Bij de vaststelling 
van gedelegeerde handelingen en 
uitvoeringshandelingen dient de 
Commissie er tevens voor te zorgen dat 
geen afbreuk wordt gedaan aan de 
continuïteit en verdere ontwikkeling van 
verzekeringsactiviteiten met 
langetermijngaranties. 

Or. en

Amendement 305
Sven Giegold

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Om te garanderen dat bepaalde 
technische input voor de berekening van 
technische voorzieningen en voor het 
solvabiliteitskapitaalvereiste op 
geharmoniseerde wijze wordt verschaft, 
bijvoorbeeld voor het bevorderen van 
geharmoniseerde benaderingen ten 
aanzien van het gebruik van ratings,
dienen specifieke taken aan de EAVB te 
worden toegewezen. De precieze manier 
waarop deze taken worden uitgevoerd, 
dient nader te worden bepaald middels bij 
gedelegeerde handeling te nemen 
maatregelen.

(18) Om te garanderen dat bepaalde 
technische input voor de berekening van 
technische voorzieningen en voor het 
solvabiliteitskapitaalvereiste op 
geharmoniseerde wijze wordt verschaft, 
dienen specifieke taken aan de EAVB te 
worden toegewezen. De precieze manier 
waarop deze taken worden uitgevoerd, 
dient nader te worden bepaald middels bij 
gedelegeerde handeling te nemen 
maatregelen.

Or. en

Amendement 306
Peter Skinner

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Het bevorderen van internationale 
convergentie op het vlak van 
risicogebaseerde solvabiliteitsregelingen 
dient te worden aangemoedigd. Om 
rekening te houden met het feit dat 
sommige derde landen wellicht meer tijd 
nodig hebben voor de aanpassing en 
uitvoering van een solvabiliteitregeling die 
volledig voldoet aan de criteria om als 
gelijkwaardig te worden erkend, moet de 
Commissie in staat worden gesteld om 
door middel van een gedelegeerde 
handeling overgangsregelingen te 
specificeren voor solvabiliteitsregelingen 
van derde landen, in het bijzonder 
wanneer een publieke verbintenis tot 
convergentie naar een aan Richtlijn 
2009/138/EG gelijkwaardige regeling is 
aangegaan.

(22) Het bevorderen van internationale 
convergentie op het vlak van 
risicogebaseerde solvabiliteitsregelingen 
dient te worden aangemoedigd. Om 
rekening te houden met het feit dat 
sommige derde landen wellicht meer tijd 
nodig hebben voor de aanpassing en 
uitvoering van een solvabiliteitregeling die 
volledig voldoet aan de criteria om als 
gelijkwaardig te worden erkend, moet
worden gespecificeerd aan welke 
voorwaarden de solvabiliteitsregelingen 
van derde landen moeten voldoen opdat 
deze voor bepaalde tijd als gelijkwaardig 
kunnen worden erkend. Deze 
voorwaarden dienen te worden 
gespecificeerd in het kader van de 
komende vaststelling van de 
uitvoeringsbepalingen voor de 
Solvabiliteit II-richtlijn.
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Or. en

Amendement 307
Ildikó Gáll-Pelcz

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Het bevorderen van internationale 
convergentie op het vlak van 
risicogebaseerde solvabiliteitsregelingen 
dient te worden aangemoedigd. Om 
rekening te houden met het feit dat 
sommige derde landen wellicht meer tijd 
nodig hebben voor de aanpassing en 
uitvoering van een solvabiliteitregeling die 
volledig voldoet aan de criteria om als 
gelijkwaardig te worden erkend, moet de 
Commissie in staat worden gesteld om 
door middel van een gedelegeerde 
handeling overgangsregelingen te 
specificeren voor solvabiliteitsregelingen 
van derde landen, in het bijzonder wanneer 
een publieke verbintenis tot convergentie 
naar een aan Richtlijn 2009/138/EG 
gelijkwaardige regeling is aangegaan.

(22) Het bevorderen van internationale 
convergentie op het vlak van 
risicogebaseerde solvabiliteitsregelingen 
dient te worden aangemoedigd. Om 
rekening te houden met het feit dat 
sommige derde landen wellicht meer tijd 
nodig hebben voor de aanpassing en 
uitvoering van een solvabiliteitregeling die 
volledig voldoet aan de criteria om als 
gelijkwaardig te worden erkend, moet de 
Commissie in staat worden gesteld om 
door middel van een gedelegeerde 
handeling overgangsregelingen te 
specificeren voor solvabiliteitsregelingen 
van derde landen, in het bijzonder wanneer 
een publieke verbintenis tot convergentie 
naar een aan Richtlijn 2009/138/EG 
gelijkwaardige regeling is aangegaan. 
Verder moet worden benadrukt dat bij 
derde landen een risicogebaseerd toezicht 
niet voldoende is, maar dat ze over een 
soortgelijk groepstoezicht moeten 
beschikken als in de EU het geval is.

Or. hu

Amendement 308
Corien Wortmann-Kool

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 24 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24 bis) Bij de berekening van het 
solvabiliteitskapitaalvereiste voor 
ziektekostenverzekeringsmaatschappijen 
moet rekening worden gehouden met 
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nationale risicovereveningssystemen en 
met wijzigingen in de nationale 
gezondheidszorgwetgeving, aangezien 
deze fundamentele onderdelen vormen 
van het verzekeringsstelsel op de 
nationale markten voor 
zorgverzekeringen.

Or. en

Motivering

In bepaalde lidstaten heeft het openbare zorgverzekeringsstelsel plaats gemaakt voor een 
particuliere markt voor zorgverzekeraars, die door wetgeving en vereveningssystemen wordt 
geregeld en waarop burgers zorgverzekeringen kunnen inkopen. Hiermee moet rekening worden 
gehouden bij de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste.

Amendement 309
Sven Giegold

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28 bis) In het licht van de financiële 
crisis en van de procyclische 
mechanismen die tot het ontstaan van 
deze crisis hebben bijgedragen en het 
effect ervan hebben verergerd, hebben de 
Financial Stability Board (FSB), het 
Bazelse Comité en de G-20 aanbevelingen 
gedaan om de procyclische effecten van 
de financiële regelgeving af te zwakken. 
Deze aanbevelingen zijn belangrijke 
onderdelen van het financiële stelsel die 
rechtstreeks relevant zijn voor 
verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen.

Or. en

Amendement 310
Sven Giegold

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28 ter) De solvabiliteitskapitaalvereisten 
moeten zijn afgestemd op de 
macrofinanciële omgeving waarin 
verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen opereren. 
Deze ondernemingen moeten derhalve 
worden verplicht een anticyclische 
kapitaalbuffer aan te houden die zou 
moeten worden verhoogd wanneer wordt 
geoordeeld dat de waardering van activa 
op de financiële markten met het ontstaan 
van een systeembreed risico gepaard gaat; 
gedurende moeilijke tijden zou dan op 
deze buffer kunnen worden ingeteerd. De 
anticyclische kapitaalbuffer dient 
derhalve al naargelang het ontstaan van 
mogelijke wisselvallige ontwikkelingen of 
zeepbellen op de financiële markten te 
variëren en kan ook tot nul worden 
verlaagd. Hierdoor wordt de 
waarschijnlijkheid van niet-naleving van 
het solvabiliteitskapitaalvereiste 
verminderd, zonder dat hiervoor tijdelijke 
ex-post aanpassingen van de parameters 
voor marktconforme waardering nodig 
zijn.

Or. en

Motivering

In plaats van de waarde van verplichtingen aan te passen door middel van een verhoging van 
het disconteringspercentage met een "illiquiditeitspremie" is het beter om in overeenstemming 
met de vierde richtlijn kapitaaltoereikendheid bovenop het solvabiliteitskapitaalvereiste een 
buffer aan te leggen als het vermoeden bestaat dat zich zeepbellen kunnen vormen. In geval van 
een crisis bestaat dan niet het gevaar dat bedrijven niet aan het solvabiliteitskapitaalvereiste 
voldoen en onder slechte marktomstandigheden op zoek moeten naar kapitaal. Daarom wordt 
voorgesteld een anticyclische kapitaalbuffer in te voeren naar het voorbeeld van de buffer die 
voor banken geldt. Deze anticyclische kapitaalbuffer dient op advies van het ECSR te worden 
vastgesteld door de EAVB.

Amendement 311
Sven Giegold

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28 quater (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28 quater) Om een coherente toepassing 
en een macroprudentieel toezicht in de 
gehele Unie te garanderen, is het passend 
dat het Europees Comité voor 
systeemrisico's (ECSR) op de economie 
van de Unie toegesneden beginselen 
ontwikkelt en verantwoordelijk is voor het 
monitoren van de toepassing van de 
anticyclische kapitaalbuffer.

Or. en

Motivering

Het ECSR moet worden betrokken bij de grens- en sectoroverschrijdende coördinatie van de 
toepassing van macroprudentiële anticyclische maatregelen.

Amendement 312
Sven Giegold

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28 quinquies) Uit de financiële crisis is 
gebleken dat financiële instellingen het 
tegenpartijkredietrisico verbonden aan 
over-the-counter-derivaten (otc-derivaten) 
in grote mate hebben onderschat. Naar 
aanleiding hiervan hebben de G20 er in 
september 2009 op aangedrongen meer 
otc-derivaten via een centrale tegenpartij 
(ctp) te clearen. Bovendien hebben zij 
ervoor gepleit om otc-derivaten die niet 
centraal kunnen worden gecleard, aan 
hogere kapitaalvereisten te onderwerpen, 
teneinde rekening te houden met de 
hogere risico's die eraan zijn verbonden.

Or. en

Motivering

Verzekeraars moeten net als kredietinstellingen en beleggingsondernemingen in voldoende mate 
worden gestimuleerd om overeenkomstig de Verordening betreffende de Europese 
marktinfrastructuur (EMIR-verordening) gebruik te maken van ctp's. De nodige stimulansen 
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kunnen worden geboden door ervoor te zorgen dat de regels inzake solvabiliteitskapitaal voor 
via ctp's geclearde derivaten in lagere vereisten voorzien dan voor derivaten die bilateraal 
worden gecleard. (Tekst gebaseerd op overweging 57 van de vierde richtlijn 
kapitaaltoereikendheid.)

Amendement 313
Thomas Mann

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Daar de doelstellingen van de 
onderhavige richtlijn, namelijk het 
verbeteren van de werking van de interne 
markt door een hoog, effectief en 
consistent niveau van prudentiële 
regelgeving en toezicht te verzekeren, het 
beschermen van verzekeringnemers en 
begunstigden en, in het verlengde daarvan, 
van ondernemingen en consumenten, het 
beschermen van de integriteit, efficiëntie 
en ordelijke werking van de financiële 
markten, het handhaven van de stabiliteit 
van het financiële stelsel en het versterken 
van de internationale coördinatie tussen 
toezichthouders, niet voldoende door de 
lidstaten kunnen worden verwezenlijkt en 
derhalve wegens de omvang en de 
gevolgen van het optreden, beter door de 
Unie kunnen worden verwezenlijkt, kan de 
Unie, overeenkomstig het in artikel 5 van 
het Verdrag betreffende de Europese Unie 
neergelegde subsidiariteitsbeginsel, 
maatregelen nemen. Overeenkomstig het in 
hetzelfde artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel mag deze richtlijn 
niet verder gaan dan nodig is om deze 
doelstellingen te verwezenlijken.

(31) Daar de doelstellingen van de 
onderhavige richtlijn, namelijk het 
verbeteren van de werking van de interne 
markt door een hoog, effectief en 
consistent niveau van prudentiële 
regelgeving en toezicht te verzekeren, het 
beschermen van verzekeringnemers en 
begunstigden en, in het verlengde daarvan, 
van ondernemingen en consumenten, het 
beschermen van de integriteit, efficiëntie 
en ordelijke werking van de financiële 
markten, het handhaven van de stabiliteit 
van het financiële stelsel en het versterken 
van de internationale coördinatie tussen 
toezichthouders, niet voldoende door de 
lidstaten kunnen worden verwezenlijkt en 
derhalve wegens de omvang en de 
gevolgen van het optreden, beter door de 
Unie kunnen worden verwezenlijkt, kan de 
Unie, overeenkomstig het in artikel 5 van 
het Verdrag betreffende de Europese Unie 
neergelegde subsidiariteitsbeginsel, 
maatregelen nemen. Overeenkomstig het in 
hetzelfde artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel mag deze richtlijn 
niet verder gaan dan nodig is om deze 
doelstellingen te verwezenlijken en met 
name geen solvabiliteitsvereisten opleggen 
aan bedrijfspensioenfondsen.

Or. de

Amendement 314
Diogo Feio
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel -1 – punt 1 (nieuw)
Richtlijn 2002/92/EG
Artikel 3 – lid 2 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Aan artikel 3, lid 2, wordt de volgende 
alinea toegevoegd:
"De lidstaten delen de door het loket 
verzamelde gegevens op regelmatige basis 
mede aan de bij Verordening (EU) nr. 
1093/2010 van het Europees Parlement en 
de Raad opgerichte Europese Autoriteit 
voor verzekeringen en bedrijfspensioenen 
(EAVB), die ze publiceert op haar 
website."

Or. en

Amendement 315
Sven Giegold

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt -1 (nieuw)
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 13 – punt 32 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1) In artikel 13 wordt het volgende punt 
32 bis ingevoegd:
"(32 bis) toegelaten centrale tegenpartij: 
een centrale tegenpartij die 
clearingdiensten met betrekking tot 
afgeleide instrumenten aanbiedt en 
waaraan een vergunning is verleend 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 
.../2011 [EMIR-verordening];"

Or. en

Motivering

Naar deze definitie wordt verwezen in de amendementen op 105, lid 6, en artikel 111, lid 1,
onder f bis (nieuw) inzake tegenpartijrisico.
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Amendement 316
Sven Giegold

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 2 – letter a
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 31 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie stelt overeenkomstig 
artikel 301 bis en met inachtneming van 
de voorwaarden van de artikelen 301 ter 
en 301 quater voor lid 2 gedelegeerde 
handelingen vast waarin nadere invulling 
wordt gegeven aan de voornaamste 
aspecten van de bekendmaking van 
geaggregeerde statistische gegevens, 
alsmede het model, de structuur, de inhoud 
en de publicatiedatum van de informatie.

4. Om te zorgen voor eenvormige 
voorwaarden voor de toepassing van lid 2
van dit artikel, werkt de EAVB ontwerpen 
van technische uitvoeringsnormen uit om
nadere invulling aan de voornaamste 
aspecten van de bekendmaking van 
geaggregeerde statistische gegevens te 
geven en het model, de structuur, de 
inhoud en de publicatiedatum van de in dit 
artikel bedoelde informatie te bepalen.

De EAVB legt deze ontwerpen van 
technische uitvoeringsnormen uiterlijk op 
1 juli 2012 voor aan de Commissie. 
Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
verleend de in de eerste alinea bedoelde 
technische uitvoeringsnormen vast te 
stellen overeenkomstig artikel 15 van 
Verordening (EU) nr. 1094/2010.

Or. en

Amendement 317
Peter Skinner, Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 2 – letter a
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 31 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Om te zorgen voor een volledige 
naleving van de verschillende bepalingen 
die van toepassing zijn op gedelegeerde 
handelingen en technische 
reguleringsnormen, geldt voor alle 
gedelegeerde handelingen die in 
technische reguleringsnormen worden 
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omgezet, dat dit gebeurt na een termijn 
van drie jaar vanaf de bekendmaking van 
deze richtlijn in het Publicatieblad van de 
Europese Unie.

Or. en

Motivering

Gezien het feit dat de rapporteur een nieuwe reeks technische reguleringsnormen heeft 
opgenomen in zijn verslag, moet de EAVB genoeg tijd krijgen om zich op haar nieuwe rol voor te 
bereiden. Met dit amendement wordt voor een soepele overgang gezorgd.

Amendement 318
Sven Giegold

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 4 – letter -a (nieuw)
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 35 – lid 2 – letter a – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-a) In lid 2, onder a), wordt punt i) 
vervangen door:
"i) in van tevoren bepaalde perioden, 
wanneer de omvang en complexiteit van 
de risico’s die inherent zijn aan het bedrijf 
van een verzekerings- of 
herverzekeringsonderneming laag genoeg 
zijn en wanneer duidelijk kan worden 
aangetoond dat de lasten voor de 
onderneming groter zijn dan de voordelen 
die de informatie zou opleveren, beperkt 
de EAVB de rapportageverplichting voor 
kleine en middelgrote ondernemingen tot 
informatie die in de loop van het jaar aan 
significante wijzigingen onderhevig was, 
op voorwaarde dat zij ten minste een keer 
per jaar rapporteren."

Or. en

Motivering

Het mkb mag niet worden belast door een verplichte rapportage per kwartaal, maar de 
toezichthouders moeten wel de mogelijkheid hebben om de nodige informatie te verkrijgen van 
ten minste de grote en systeemrelevante marktdeelnemers.
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Amendement 319
Arlene McCarthy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 4 – letter -a (nieuw)
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 35 – lid 2 – letter a – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-a) In lid 2 bis wordt punt i) vervangen 
door:
"i) in van tevoren bepaalde perioden, 
waarbij de regelmatige rapportage aan de 
toezichthoudende autoriteiten in het geval 
van een periode korter dan 12 maanden 
beperkt is tot informatie die in de loop van 
het jaar aan significante wijzigingen 
onderhevig is of die noodzakelijk is voor 
een doeltreffende uitoefening van de 
toezichthoudende taken door de bevoegde 
autoriteiten."

Or. en

Motivering

Het door de EAVB voorgestelde template voor de melding van activa voorziet in de vorm van 
een gedetailleerde lijst van beleggingen in de verstrekking van informatie die essentieel is voor 
het financieel toezicht overeenkomstig de Solvabiliteit II-richtlijn. Een dergelijke lijst zorgt 
ervoor dat financiële risico's naar behoren kunnen worden ingeschat. Dit is in het kader van de 
Solvabiliteit II-richtlijn des te belangrijker daar het ondernemingen vrijstaat beleggingskeuzes te 
maken volgens het "prudent person"-beginsel.

Amendement 320
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 4 – letter –a (nieuw)
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 35 – lid 2 – letter a – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-a) In lid 2 bis wordt punt i) vervangen 
door:
"(i) in van tevoren bepaalde perioden, 
waarbij de regelmatige rapportage aan de 
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toezichthoudende autoriteiten in het geval 
van een periode korter dan 12 maanden 
voor kleine en middelgrote
ondernemingen beperkt is tot informatie 
die in de loop van het jaar aan 
significante wijzigingen onderhevig is;"

Or. en

Amendement 321
Miguel Portas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 4 – letter -a (nieuw)
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 35 – lid 2 – letter a – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-a) In lid 2, onder a), wordt punt i) 
vervangen door:
" i) in van tevoren bepaalde perioden, 
waarbij gegarandeerd wordt dat de 
informatie tijdig wordt opgevraagd en dat 
de informatie volstaat voor een 
doeltreffend toezicht;"

Or. pt

Amendement 322
Markus Ferber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 4 – letter –a bis (nieuw)
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 35 – lid 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-a bis) Aan lid 2 wordt de volgende letter 
toegevoegd:
"a bis) zij mogen een verzekerings- of 
herverzekeringsonderneming vrijstellen 
van de verplichting om de templates zoals 
nader omschreven bij de in lid 6 bedoelde 
gedelegeerde handelingen in te dienen 
wanneer de verzekerings- of 
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herverzekeringsonderneming alleen in de 
lidstaat actief is waar aan deze 
onderneming een vergunning is 
verstrekt;"

Or. en

Motivering

De nationale toezichthouders moeten de mogelijkheid hebben om voor nationale ondernemingen 
en groepen fundamentele informatie te definiëren die op nationaal niveau noodzakelijk wordt 
geacht in het kader van jaarlijkse en kwartaalsgewijze rapportage.

Amendement 323
Miguel Portas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 4 – letter a ter (nieuw)
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 35 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a ter) Aan lid 2 wordt de volgende alinea 
toegevoegd:
"De lidstaten verplichten de verzekerings-
en herverzekeringsondernemingen om bij 
de toezichthoudende autoriteiten een 
volledige lijst in te dienen waarop 
itemgewijs gegevens voor alle activa 
worden verstrekt."

Or. pt

Amendement 324
Arlene McCarthy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 4 – letter -a ter (nieuw)
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 35 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-a ter) Aan lid 2 wordt de volgende alinea 
toegevoegd:
"Alleen indien dit vereist is voor een 
doeltreffende uitoefening van de 
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toezichthoudende taken door de bevoegde 
autoriteiten, schrijven de lidstaten voor 
dat verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen, in het 
kader van hun regelmatige rapportage of 
op een ad-hocbasis, een volledige lijst van 
activa indienen waarin itemgewijs 
gegevens voor alle activa worden 
verstrekt."

Or. en

Motivering

Het door de EAVB voorgestelde template voor de melding van activa voorziet in de vorm van 
een gedetailleerde lijst van beleggingen in de verstrekking van informatie die essentieel is voor 
het financieel toezicht overeenkomstig de Solvabiliteit II-richtlijn. Een dergelijke lijst zorgt 
ervoor dat financiële risico's naar behoren kunnen worden ingeschat. Dit is in het kader van de 
Solvabiliteit II-richtlijn des te belangrijker daar het ondernemingen vrijstaat beleggingskeuzes te 
maken volgens het "prudent person"-beginsel.

Amendement 325
Corien Wortmann-Kool

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 4 – letter -a ter (nieuw)
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 35 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-a ter) Aan lid 2 wordt de volgende alinea 
toegevoegd:
"Alleen in uitzonderlijke gevallen kunnen 
de lidstaten voorschrijven dat 
verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen bij de 
toezichthoudende autoriteiten een 
volledige lijst van activa indienen waarin 
itemgewijs gegevens voor alle activa 
worden verstrekt."

Or. en

Amendement 326
Sven Giegold
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 4 – letter –a ter (nieuw)
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 35 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-a ter) Aan lid 2 wordt de volgende alinea 
toegevoegd:
"Wanneer de lidstaten voorschrijven dat 
verzekeringsondernemingen op 
regelmatige basis een volledige lijst van 
activa moeten indienen waarin itemgewijs 
gegevens voor alle activa worden 
verstrekt, kunnen zij kleine 
verzekeringsondernemingen vrijstellen 
van de verplichting om regelmatig 
itemgewijs gegevens te verstrekken, 
wanneer duidelijk kan worden 
aangetoond dat de lasten voor de 
onderneming groter zijn dan de voordelen 
die de informatie zou opleveren."

Or. en

Amendement 327
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 4 – letter -a ter (nieuw)
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 35 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a ter) Aan lid 2 wordt de volgende alinea 
toegevoegd:
"Indien de lidstaten voorschrijven dat 
verzekeringsondernemingen een volledige 
lijst van activa moeten indienen waarin 
itemgewijs gegevens voor alle activa 
worden verstrekt, beperken zij de 
rapportageverplichtingen voor kleine en 
middelgrote ondernemingen."

Or. en
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Amendement 328
Miguel Portas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 4 – letter –a quater (nieuw)
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 35 – lid 4 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a quater) Aan lid 4 wordt de volgende 
alinea toegevoegd:
“Er moet een frequentie in acht worden 
genomen die een doeltreffend toezicht 
mogelijk maakt, bij voorkeur 
driemaandelijks."

Or. pt

Amendement 329
Sven Giegold

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 4 – letter a
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 35 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie stelt overeenkomstig 
artikel 301 bis en met inachtneming van 
de voorwaarden van de artikelen 301 ter 
en 301 quater gedelegeerde handelingen 
vast waarin nadere invulling wordt 
gegeven aan de in de leden 1 tot en met 4 
bedoelde informatie, teneinde te zorgen 
voor een passende convergentie van de 
rapportage aan de toezichthoudende 
autoriteit.

6. Ten einde een consequente 
harmonisatie van de bepalingen van dit 
artikel te waarborgen, stelt de EAVB 
voorstellen op voor technische 
reguleringsnormen tot nadere invulling 
van de in de leden 1 tot en met 4 bedoelde 
informatie, tijdstippen en voorwaarden 
voor mogelijke vrijstellingen.

De EAVB legt deze ontwerpen van 
technische reguleringsnormen voor aan 
de Commissie.
Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
gedelegeerd de in de eerste alinea 
bedoelde technische reguleringsnormen 
overeenkomstig de artikelen 10 tot en met 
14 van Verordening (EU) nr. 1094/2010 
vast te stellen.
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Or. en

Amendement 330
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 5 – letter -a (nieuw)
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 37 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a) Het volgende lid 5 bis wordt 
ingevoegd:

"5 bis. Binnen het kader van hun 
bevoegdheden doen de betrokken 
toezichthoudende autoriteiten alles wat in 
hun vermogen ligt om hun besluit tot het 
opleggen van een kapitaalopslagfactor 
aan een verzekerings- of 
herverzekeringsonderneming in het kader 
van het college van toezichthouders toe te 
lichten."

Or. en

Amendement 331
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 5 – letter -a bis (nieuw)
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 37 – lid 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-a bis) Het volgende lid 5 ter wordt 
ingevoegd:
"5 ter. Indien zich binnen het college van 
toezichthouders een verschil van mening 
voordoet met betrekking tot het besluit 
van de betrokken toezichthoudende 
autoriteit om overeenkomstig het bepaalde 
in lid 1, onder a), b) of c), een 
kapitaalopslagfactor op te leggen, kan de 
groepstoezichthouder of een van de 
andere betrokken toezichthoudende 
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autoriteiten de EAVB raadplegen. De 
EAVB wordt binnen één maand 
geraadpleegd en alle betrokken 
toezichthoudende autoriteiten worden 
daarvan in kennis gesteld. Wanneer de 
EAVB is geraadpleegd, bestudeert de 
betrokken toezichthoudende autoriteit het 
advies van deze autoriteit naar behoren 
alvorens een besluit te nemen. 
Overeenkomstig artikel 19, lid 2, van 
Verordening (EU) nr. 1094/2010 treedt de 
EAVB in dat stadium als bemiddelaar 
op."

Or. en

Motivering

De EAVB moet de bevoegdheid krijgen om te bemiddelen.

Amendement 332
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 5 – letter -a ter (nieuw)
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 37 – lid 5 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-a ter) Het volgende lid 5 quater wordt 
ingevoegd:
"5 quater. Indien aan het einde van de in 
lid 7 bedoelde termijn geen 
overeenstemming is bereikt binnen het 
college van toezichthouders of indien de 
groepstoezichthouder dan wel een van de 
betrokken toezichthoudende autoriteiten 
de zaak overeenkomstig artikel 19 van 
Verordening (EU) nr. 1094/2010 naar de 
EAVB heeft doorverwezen, schort de 
betrokken toezichthoudende autoriteit 
haar besluit op en wacht zij het besluit af 
dat de EAVB eventueel overeenkomstig 
artikel 19, lid 3, van die verordening 
neemt; vervolgens neemt zij haar besluit 
in overeenstemming met het eventuele 
besluit van de EAVB.
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De in lid 6 en lid 7 bedoelde termijn wordt 
als verzoeningsperiode in de zin van 
artikel 19, lid 2, van die verordening 
beschouwd. De EAVB neemt haar besluit 
binnen twee maanden. De zaak wordt niet 
meer naar de EAVB doorverwezen na het 
einde van de in lid 6 bedoelde termijn of 
nadat tussen de betrokken 
toezichthoudende autoriteiten 
overeenstemming is bereikt."

Or. en

Motivering

De EAVB moet de bevoegdheid krijgen om te bemiddelen.

Amendement 333
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 5 – letter b
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 37 – lid 7 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in de eerste alinea bedoelde technische 
uitvoeringsnormen worden vastgesteld 
overeenkomstig artikel 15 van 
Verordening …/… [de EAVB-
verordening].

De in de eerste alinea bedoelde technische 
uitvoeringsnormen worden vastgesteld 
overeenkomstig artikel 15 van 
Verordening (EU) nr. 1094/2010.

Or. en

Amendement 334
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 5 – letter b
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 37 – lid 7 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De EAVB stelt voorstellen voor technische 
uitvoeringsnormen op die uiterlijk op 31 
december 2011 bij de Commissie worden 

De EAVB stelt voorstellen voor technische 
uitvoeringsnormen op die uiterlijk op 30 
september 2011 bij de Commissie worden 
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ingediend ingediend

Or. en

Amendement 335
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 5 – letter b bis (nieuw)
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 37 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) Het volgende lid 7 bis wordt 
toegevoegd:
"7 bis. Om eenvormige voorwaarden voor 
de toepassing van dit artikel te 
garanderen, werkt de EAVB ontwerpen 
van technische uitvoeringsnormen uit tot 
nadere bepaling van de reikwijdte en de 
voorwaarden van de externe controle van 
de in de leden 1 tot en met 4 bedoelde 
informatie.
De EAVB legt deze ontwerpen van 
technische uitvoeringsnormen uiterlijk op 
1 januari 2013 voor aan de Commissie.

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
verleend de in de eerste alinea bedoelde 
technische uitvoeringsnormen vast te 
stellen overeenkomstig artikel 15 van 
Verordening (EU) nr. 1094/2010."

Or. en

Motivering

De balans overeenkomstig de Solvabiliteit II-richtlijn verschilt sterk van jaarrekeningen, zodat 
het noodzakelijk lijkt om een dergelijke controle verplicht te stellen.

Amendement 336
Sven Giegold

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 7
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 50 – lid 1 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie stelt overeenkomstig 
artikel 301 bis en met inachtneming van 
de voorwaarden van de artikelen 301 ter 
en 301 quater gedelegeerde handelingen 
vast waarin nadere invulling wordt 
gegeven aan het volgende:

1. De EAVB werkt ontwerpen van 
technische reguleringsnormen uit waarin 
nadere invulling wordt gegeven aan het 
volgende:

Or. en

Amendement 337
Sven Giegold

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 7 
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 50 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De EAVB legt deze ontwerpen van 
technische reguleringsnormen ter 
goedkeuring voor aan de Commissie.
Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
gedelegeerd de in de eerste alinea 
bedoelde technische reguleringsnormen 
overeenkomstig de artikelen 10 tot en met 
14 van Verordening (EU) nr. 1094/2010 
vast te stellen.

Or. en

Amendement 338
Sven Giegold

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 7
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 50 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien het nodig is om voor de nodige 
convergentie van de in artikel 45, lid 1,
onder a), bedoelde beoordeling te zorgen, 
kan de Commissie overeenkomstig artikel 

2. Indien het nodig is om voor de nodige 
convergentie van de in artikel 45, lid 1,
bedoelde beoordeling te zorgen, kan de 
EAVB ontwerpen van technische 



AM\877719NL.doc 35/139 PE472.278v01-00

NL

301 bis en met inachtneming van de 
voorwaarden van de artikelen 301 ter en 
301 quater gedelegeerde handelingen 
vaststellen om de onderdelen van die 
beoordeling nader te omschrijven.

reguleringsnormen opstellen om de 
onderdelen van die beoordeling nader te 
omschrijven.

De EAVB legt deze ontwerpen van 
technische reguleringsnormen voor aan 
de Commissie. Aan de Commissie wordt 
de bevoegdheid gedelegeerd de in de 
eerste alinea bedoelde technische 
reguleringsnormen overeenkomstig de 
artikelen 10 tot en met 14 van 
Verordening (EU) nr. 1094/2010 vast te 
stellen.

Or. en

Amendement 339
Corien Wortmann-Kool

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 10
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 56 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aan de Commissie worden bevoegdheden
verleend tot vaststelling van de technische 
uitvoeringsnormen ter bepaling van de 
toepassingsvoorwaarden van de artikelen 
53, 54 en 55, zoals aangevuld met de in dit 
artikel bedoelde gedelegeerde 
handelingen betreffende de onder deze 
gedelegeerde handelingen vallende zaken, 
met name met betrekking tot de templates
voor de openbaar te maken informatie.

Om eenvormige voorwaarden voor de 
toepassing van deze afdeling te 
garanderen, werkt de EAVB ontwerpen 
van technische uitvoeringsnormen uit ter
nadere bepaling van:
a) de te volgen procedures en de te 
gebruiken formulieren en templates;
b) de reikwijdte van de controle door een 
externe accountant en de voorwaarden 
daarvoor.

Or. en

Motivering

Aangezien geharmoniseerde informatie wordt gepubliceerd, dient ook de controle van die 
informatie op een geharmoniseerd model te worden gebaseerd. Een technische norm is het juiste 
instrument om hiervoor te zorgen op een manier waarbij een beroep kan worden gedaan op de 
nodige deskundigheid op het gebied van toezicht. 
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Amendement 340
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 10
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 56 – alinea 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om eenvormige voorwaarden voor de 
toepassing van deze afdeling te 
garanderen, werkt de EAVB ontwerpen 
van technische uitvoeringsnormen uit ter 
nadere bepaling van de reikwijdte en de 
voorwaarden van de externe controle van 
de in de artikelen 51, 53, 54 en 55 
bedoelde informatie.
De EAVB legt deze ontwerpen van 
technische uitvoeringsnormen uiterlijk op 
1 januari 2013 voor aan de Commissie.
Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
verleend de in de eerste alinea bedoelde 
technische uitvoeringsnormen vast te 
stellen overeenkomstig artikel 15 van 
Verordening (EU) nr. 1094/2010.

Or. en

Motivering

De balans overeenkomstig de Solvabiliteit II-richtlijn verschilt sterk van jaarrekeningen, zodat 
het noodzakelijk lijkt om een dergelijke controle verplicht te stellen.

Amendement 341
Sven Giegold

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 11 bis (nieuw)
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 65

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Artikel 65 wordt vervangen door:
"Artikel 65

Uitwisseling van informatie tussen 
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toezichthoudende autoriteiten van de 
lidstaten

Artikel 64 belet niet dat tussen de 
toezichthoudende autoriteiten van de 
verschillende lidstaten of tussen 
toezichthoudende autoriteiten en de 
EAVB uitwisseling van gegevens 
plaatsvindt. Deze gegevens vallen onder 
het bepaalde in artikel 64 inzake het 
beroepsgeheim."

Or. en

Motivering

Dit amendement moet ervoor zorgen dat er geen obstakels zijn voor de uitwisseling van 
gegevens tussen de nationale toezichthouders en de EAVB.

Amendement 342
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 12 bis (nieuw)
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 70

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Artikel 70 wordt vervangen door:

"Artikel 70
Overdracht van informatie aan centrale 

banken en monetaire autoriteiten, 
toezichthouders van betalingssystemen en 
het Europees Comité voor systeemrisico's
1. Onverminderd deze afdeling mag een 
toezichthoudende autoriteit voor de 
uitoefening van haar taken dienstige 
informatie doen toekomen aan de 
volgende entiteiten:
a) centrale banken van het Europees 
Stelsel van Centrale Banken (met inbegrip 
van de ECB) en andere instanties met een 
soortgelijke taak in hun hoedanigheid van 
monetaire autoriteit indien deze 
informatie van belang is voor hun 
respectieve wettelijke taken, waaronder 
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het voeren van monetair beleid en de 
daarmee samenhangende 
beschikbaarstelling van liquide middelen, 
de uitoefening van toezicht op betalings-, 
clearing- en afwikkelingssystemen en de 
waarborging van de stabiliteit van het 
financiële stelsel;
b) indien nodig, andere nationale 
overheidsinstanties die verantwoordelijk 
zijn voor het toezicht op de 
betalingssystemen; en
c) het Europees Comité voor 
systeemrisico's (ECSR), als die informatie 
van belang is voor zijn taken.
2. Deze autoriteiten of instanties mogen 
ook aan de toezichthoudende autoriteiten 
informatie toezenden die deze nodig 
hebben ter uitvoering van artikel 67. De 
in dit verband ontvangen informatie valt 
onder de in deze afdeling neergelegde 
bepalingen inzake het beroepsgeheim. 
3. In een noodsituatie, waaronder een 
situatie zoals gedefinieerd in artikel 18 
van Verordening (EU) nr. 1094/2010, 
staan de lidstaten de bevoegde autoriteiten 
toe dat zij onverwijld gegevens toezenden 
aan de centrale banken van het Europees 
Stelsel van Centrale Banken (met inbegrip 
van de ECB) als die gegevens van belang 
zijn voor hun wettelijke taken, waaronder 
het voeren van monetair beleid en de 
daarmee samenhangende 
beschikbaarstelling van liquide middelen, 
de uitoefening van toezicht op betalings-, 
clearing- en effectenafwikkelingssystemen 
en waarborging van de stabiliteit van het 
financiële stelsel, en aan het ESRB, als 
die informatie van belang is voor zijn 
taken."

Or. en

Motivering

Dit amendement is erop gericht de bovenstaande bepalingen betreffende de uitwisseling van 
gegevens in lijn te brengen met de terminologie van de andere richtlijnen inzake de financiële 
sector (met name Richtlijn 2006/48/EG), ook wat betreft noodsituaties, en te waarborgen dat het 
ECSR toegang heeft tot informatie van toezichthoudende autoriteiten.
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Amendement 343
Sven Giegold

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 14 – letter -a (nieuw)
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 75 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-a) In lid 1 wordt de volgende alinea 
ingevoegd:
"Indien de onder a) of b) bedoelde 
waardering voor een bepaalde categorie 
activa of passiva tot procyclische effecten 
kan leiden, zijn op de waarde van die 
activa of passiva passende 
voorzichtigheidsmarges van toepassing ter 
vermindering van de procyclische 
effecten."

Or. en

Amendement 344
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 14 – letter -a (nieuw)
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 75 – lid 1 – alinea 1 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-a) in lid 1, eerste alinea, wordt punt b) 
vervangen door:
"b) passiva worden gewaardeerd tegen het 
bedrag waarvoor ze kunnen worden 
overgedragen of afgewikkeld tussen ter 
zake goed geïnformeerde, tot een 
transactie bereid zijnde partijen die 
onafhankelijk zijn. Bij de waardering van 
technische voorzieningen wordt geen 
rekening gehouden met informatie over
specifieke activa van de verzekerings- of 
herverzekeringsonderneming";
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Or. fr

Motivering

Verduidelijkt de logica van Solvabiliteit II: gescheiden waardering van activa en passiva.

Amendement 345
Sven Giegold

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 14 – letter a
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 75 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie stelt overeenkomstig 
artikel 301 bis en met inachtneming van 
de voorwaarden van de artikelen 301 ter 
en 301 quater gedelegeerde handelingen 
vast ter bepaling van de methoden en 
aannames die moeten worden gebruikt bij 
de waardering van activa en passiva als 
beschreven in lid 1.

2. Om een consequente harmonisatie met 
betrekking tot de waardering van activa 
en passiva te waarborgen, stelt de EAVB 
ontwerpen van technische 
reguleringsnormen op tot nadere 
invulling van:

a) de methoden en aannames die moeten 
worden gebruikt bij de waardering van 
activa en passiva als beschreven in lid 1, 
met inbegrip van de in de derde alinea 
bedoelde categorieën activa en passiva;
b) de door de Commissie overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1606/2002 
bekrachtigde internationale standaarden 
voor jaarrekeningen die met de in lid 1 
vastgelegde waarderingsbenadering voor 
activa en passiva overeenstemmen;
c) waarderingsbenaderingen indien er 
geen marktnoteringen voorhanden zijn of 
indien deze niet met de in lid 1 
vastgelegde waarderingsbenadering voor 
activa en passiva overeenstemmen;
d) de alternatieve waarderingsmethoden 
die moeten worden gehanteerd wanneer 
sprake is van een tijdelijke of permanente 
inconsistentie tussen de door de 
Commissie overeenkomstig Verordening 
(EG) nr. 1606/2002 van het Europees 
Parlement en de Raad bekrachtigde 
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internationale standaarden voor 
jaarrekeningen en de in lid 1 vastgelegde 
waarderingsbenadering voor activa en 
passiva.
De EAVB legt deze ontwerpen van 
technische reguleringsnormen uiterlijk op 
1 maart 2012 voor aan de Commissie. 
Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
gedelegeerd de in de eerste alinea 
bedoelde technische reguleringsnormen 
overeenkomstig de artikelen 10 tot en met 
14 van Verordening (EU) nr. 1094/2010 
vast te stellen."

Or. en

Amendement 346
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 14 bis (nieuw)
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 76 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendment

(14 bis) Artikel 76, lid 2 wordt vervangen 
door:
"2. De waarde van de technische 
voorzieningen moet overeenstemmen met 
het huidige bedrag dat een verzekerings-
of herverzekeringsonderneming zou 
moeten betalen indien zij haar 
verzekering- en herverzekeringsplichtigen 
met onmiddellijke ingang op een andere 
verzekerings- of 
herverzekeringsonderneming zou 
overdragen. De waarde van de technische 
voorzieningen wordt niet beïnvloed door 
activa die door de verzekerings- of 
herverzekeringsonderneming worden 
aangehouden";

Or. fr

Motivering

Verduidelijkt de logica van Solvabiliteit II: gescheiden waardering van activa en passiva.
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Amendement 347
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 14 bis (nieuw)
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 77 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) In artikel 77 wordt het volgende 
lid 1 bis ingevoegd:
"Het kapitaalvereiste voor het 
illiquiditeitspremierisico is gelijk aan het 
maximale waardeverschil tussen de 
nettowaarde van de activa minus de 
passiva enerzijds en de schok van de 
directe gevolgen voor de nettowaarde van 
de activa en passiva die te verwachten zijn 
in het geval van een daling in de waarde 
van de illiquiditeitspremie op de financiële 
markten anderzijds. De omvang van deze 
daling wordt bepaald overeenkomstig 
artikel 86, onder d bis).
Al naargelang hun mate van liquiditeit 
kunnen de passiva overeenkomstig artikel 
86, onder d bis), worden verdisconteerd 
met de risicovrije rentetermijnstructuren, 
waarin een illiquiditeitspremie van 100%, 
75% of 50% is inbegrepen."

Or. en

Motivering

The illiquidity premium relies on the well documented observation that illiquid assets have lower 
prices than equivalent liquid ones. Just as investors demand a premium for holding illiquid 
assets, liabilities with different levels of liquidity should be taken into account when calculating 
a market consistent valuation of liabilities. Therefore, in stressed market conditions, the 
illiquidity premium must be added to the risk free interest rate with which insurers discount their 
insurance liabilities, dependent on the liquidity of the insurance liabilities in question (i.e. the 
more illiquid the liabilities, the greater the amount of spread is attributable to the illiquidity 
premium, and the greater the discount rate). This is particularly relevant since technical 
provisions under Solvency II includes the concept of a “risk margin", which already takes into 
account the volatility in the value of the liability in the secondary market that would inevitably 
occur in a stressed market situation.
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Amendement 348
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 14 ter (nieuw)
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 77 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 ter) Artikel 77, lid 2, eerste alinea 
wordt vervangen door:
"2. De beste schatting stemt overeen met 
het kansgewogen gemiddelde van 
toekomstige kasstromen, waarbij rekening 
wordt gehouden met de tijdswaarde van 
geld (verwachte contante waarde van 
toekomstige kasstromen) en gebruik wordt 
gemaakt van de relevante risicovrije 
rentetermijnstructuur. De relevante 
risicovrije rentetermijnstructuur houdt 
geen rekening met activa die door de 
verzekerings- of 
herverzekeringsonderneming worden 
aangehouden";

Or. fr

Motivering

Verduidelijking van de logica van Solvabiliteit II: gescheiden waardering van activa en passiva.

Amendement 349
Burkhard Balz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 14 bis (nieuw)
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 77 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) In Artikel 77, lid 2, wordt na de 
eerste alinea de volgende alinea 
ingevoegd:
"De extrapolatie van de relevante 
risicovrije rentetermijnstructuur begint op 
het tijdstip waarop de relevante financiële 
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markten niet meer geacht kunnen worden 
diep, liquide en transparant genoeg te zijn 
om een betrouwbare replicatie van de 
kasstromen van verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen te 
garanderen."

Or. en

Amendement 350
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 15
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 77 bis – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Technische informatie verstrekt door de 
Europese Autoriteit voor verzekeringen en 
bedrijfspensioenen

Disconteringspercentages 

Or. en

Amendement 351
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 15
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 77 bis – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De EAVB publiceert technische 
informatie, met inbegrip van de relevante 
risicovrije rentetermijnstructuur. Wanneer 
de EAVB in periodes waarin de liquiditeit 
onder druk staat, een illiquiditeitspremie 
op de financiële markten waarneemt,
wordt eveneens de informatie over de 
illiquiditeitspremie, met inbegrip van de 
omvang ervan, gepubliceerd. De EAVB 
voert de waarneming van de
illiquiditeitspremie en de 
informatieverzameling op een 
transparante, objectieve en betrouwbare 

1. De relevante risicovrije 
rentetermijnstructuur waarvan gebruik 
moet worden gemaakt bij de berekening 
van de in artikel 77, lid 2, bedoelde beste 
schatting, wordt door de EAVB ten minste 
op kwartaalbasis voor elke desbetreffende 
munteenheid gepubliceerd. Hoofdstuk VII 
van deze titel is van toepassing op basis 
van deze beste schatting.
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wijze uit. De informatie voor al deze 
doeleinden wordt verzameld 
overeenkomstig door de methoden en 
aannames, die door de EAVB gemaakte 
formules of bepalingen kunnen omvatten.

Or. en

Amendement 352
Sven Giegold

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 15
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 77 bis – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De EAVB publiceert technische 
informatie, met inbegrip van de relevante 
risicovrije rentetermijnstructuur. Wanneer 
de EAVB in periodes waarin de liquiditeit 
onder druk staat, een illiquiditeitspremie 
op de financiële markten waarneemt, 
wordt eveneens de informatie over de 
illiquiditeitspremie, met inbegrip van de 
omvang ervan, gepubliceerd. De EAVB 
voert de waarneming van de 
illiquiditeitspremie en de 
informatieverzameling op een 
transparante, objectieve en betrouwbare 
wijze uit. De informatie voor al deze 
doeleinden wordt verzameld 
overeenkomstig door de methoden en 
aannames, die door de EAVB gemaakte 
formules of bepalingen kunnen omvatten.

De EAVB publiceert technische 
informatie, met inbegrip van de relevante 
risicovrije rentetermijnstructuur. Deze
informatie wordt verzameld 
overeenkomstig de methoden en aannames, 
die door de EAVB gemaakte formules of 
bepalingen kunnen omvatten.

Or. en

Amendement 353
Alfredo Pallone

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 15
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 77 bis – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De EAVB publiceert technische 
informatie, met inbegrip van de relevante 
risicovrije rentetermijnstructuur. Wanneer 
de EAVB in periodes waarin de liquiditeit
onder druk staat, een illiquiditeitspremie
op de financiële markten waarneemt, wordt 
eveneens de informatie over de 
illiquiditeitspremie, met inbegrip van de 
omvang ervan, gepubliceerd. De EAVB 
voert de waarneming van de 
illiquiditeitspremie en de 
informatieverzameling op een transparante, 
objectieve en betrouwbare wijze uit. De 
informatie voor al deze doeleinden wordt 
verzameld overeenkomstig door de 
methoden en aannames, die door de EAVB 
gemaakte formules of bepalingen kunnen 
omvatten.

De EAVB publiceert technische 
informatie, met inbegrip van informatie 
over de relevante risicovrije 
rentetermijnstructuur, waaronder het 
bestaan van een anticyclische premie in 
periodes waarin de financiële markt sterk 
onder druk staat. Daar waar de relevante 
risicovrije rentetermijnstructuur een 
anticyclische premie op de financiële 
markten waarneemt in tijden die door de 
EAVB zijn aangemerkt als tijden van 
financiële spanningen, bevatten de 
formules die zijn opgesteld voor de 
relevante risicovrije rentetermijnstructuur 
onder meer formules waarmee de 
bedrijven berekeningen kunnen maken 
met de informatie over de premie, met 
inbegrip van de omvang ervan. De EAVB 
voert in dat geval de waarneming van de 
anticyclische premie en de 
informatieverzameling op een transparante, 
objectieve en betrouwbare wijze uit. De 
informatie voor al deze doeleinden wordt 
verzameld overeenkomstig door de 
methoden, de principes en technieken 
zoals bedoeld in artikel 86, eerste alinea, 
onder b), en op basis van de precieze 
criteria, methoden en aannames voor de 
berekening, zoals bedoeld in artikel 86, 
eerste alinea, onder i).

Or. it

Amendement 354
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 15
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 77 bis – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De EAVB publiceert technische 
informatie, met inbegrip van de relevante 
risicovrije rentetermijnstructuur. Wanneer 

De EAVB publiceert technische 
informatie, met inbegrip van informatie 
over de relevante risicovrije 
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de EAVB in periodes waarin de liquiditeit 
onder druk staat, een illiquiditeitspremie 
op de financiële markten waarneemt,
wordt eveneens de informatie over de 
illiquiditeitspremie, met inbegrip van de 
omvang ervan, gepubliceerd. De EAVB 
voert de waarneming van de 
illiquiditeitspremie en de 
informatieverzameling op een 
transparante, objectieve en betrouwbare 
wijze uit. De informatie voor al deze 
doeleinden wordt verzameld 
overeenkomstig door de methoden en 
aannames, die door de EAVB gemaakte 
formules of bepalingen kunnen omvatten.

rentetermijnstructuur, die onder meer een 
illiquiditeitspremie omvat in periodes 
waarin de financiële markten onder druk 
staan. De gepubliceerde relevante 
risicovrije rentetermijnstructuur omvat
informatie over die premie, met inbegrip 
van de omvang ervan. De EAVB berekent
de illiquiditeitspremie op een transparante, 
objectieve en betrouwbare wijze. De 
informatie voor al deze doeleinden wordt 
verzameld overeenkomstig de 
berekeningmethoden en aannames die 
nader zijn omschreven in de [technische 
reguleringsnorm] als bedoeld in artikel 
86, onder i).

Or. en

Motivering

Deze wijzigingen zijn noodzakelijk om bevoegdheden aan de EAVB te kunnen overdragen in 
overeenstemming met de EU-rechtspraak.

Amendement 355
Corien Wortmann-Kool

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 15
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 77 bis – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De EAVB publiceert technische 
informatie, met inbegrip van de relevante 
risicovrije rentetermijnstructuur. Wanneer 
de EAVB in periodes waarin de liquiditeit
onder druk staat, een illiquiditeitspremie 
op de financiële markten waarneemt, 
wordt eveneens de informatie over de 
illiquiditeitspremie, met inbegrip van de 
omvang ervan, gepubliceerd. De EAVB 
voert de waarneming van de 
illiquiditeitspremie en de 
informatieverzameling op een transparante, 
objectieve en betrouwbare wijze uit. De 
informatie voor al deze doeleinden wordt 
verzameld overeenkomstig door de 
methoden en aannames, die door de EAVB 

De EAVB publiceert technische 
informatie, met inbegrip van informatie 
over de relevante risicovrije 
rentetermijnstructuur, waaronder een 
anticyclische premie in periodes waarin de 
financiële markten onder druk staan, 
alsmede een basis voor een 
corresponderende premie voor het geval 
de kasstromen in verband met de 
verzekeringsverplichtingen tijdens de 
looptijd van een 
verzekeringsovereenkomst overeenkomen 
met de kasstromen uit kwalitatief 
hoogwaardige activa. Wanneer de 
relevante risicovrije rentetermijnstructuur 
in een anticyclische premie voorziet in 
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gemaakte formules of bepalingen kunnen 
omvatten.

periodes waarin de financiële markten 
waarop de EAVB toezicht uitoefent onder 
druk staan, omvatten de gepubliceerde 
formules voor de relevante risicovrije 
rentetermijnstructuur formules aan de 
hand waarvan verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen 
berekeningen kunnen maken met 
betrekking tot de illiquiditeitspremie, met 
inbegrip van de omvang ervan.

In dat geval voert de EAVB ook de 
waarneming van de anticyclische premie
en de informatieverzameling op een 
transparante, objectieve en betrouwbare 
wijze uit. De informatie voor al deze 
doeleinden wordt verzameld op een wijze 
die overeenstemt met de in artikel 86, 
onder b) bedoelde methoden, beginselen 
en technieken en overeenkomstig de 
welomschreven criteria, 
berekeningsmethoden en aannames die 
worden gespecificeerd in de gedelegeerde 
handeling als bedoeld in artikel 86, onder 
i).

De extrapolatie van de relevante 
risicovrije rentetermijnstructuur begint op 
het tijdstip waarop de relevante financiële 
markten niet meer geacht kunnen worden 
diep en liquide genoeg te zijn om de 
ondernemingen die op die markten actief 
zijn, in staat te stellen hun kasstromen 
door obligaties te compenseren.

Or. en

Amendement 356
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 15
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 77 bis – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De EAVB publiceert technische 
informatie, met inbegrip van de relevante 
risicovrije rentetermijnstructuur. Wanneer 

De EAVB publiceert technische informatie 
over de relevante risicovrije 
rentetermijnstructuur. Wanneer de EAVB 
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de EAVB in periodes waarin de liquiditeit 
onder druk staat, een illiquiditeitspremie
op de financiële markten waarneemt, wordt 
eveneens de informatie over de 
illiquiditeitspremie, met inbegrip van de 
omvang ervan, gepubliceerd. De EAVB 
voert de waarneming van de 
illiquiditeitspremie en de 
informatieverzameling op een transparante, 
objectieve en betrouwbare wijze uit. De 
informatie voor al deze doeleinden wordt 
verzameld overeenkomstig door de 
methoden en aannames, die door de EAVB 
gemaakte formules of bepalingen kunnen 
omvatten.

in periodes waarin de liquiditeit onder druk 
staat, een anticyclische premie op de 
financiële markten waarneemt, wordt 
eveneens de informatie over de 
anticyclische premie, met inbegrip van de 
omvang ervan, gepubliceerd. De EAVB
voert de waarneming van de anticyclische 
premie en de informatieverzameling op een 
transparante, objectieve en betrouwbare 
wijze uit in overeenstemming met de in 
artikel 86 bedoelde methoden en 
overeenkomstig de berekeningsmethoden
en aannames die zijn gespecificeerd in de 
gedelegeerde handeling als bedoeld in 
artikel 86, onder i).

Or. en

Motivering

Er moet voor rechtszekerheid worden gezorgd met betrekking tot de berekeningsmethoden die 
kunnen worden gebruikt voor de berekening van de risicovrije rentetermijnstructuur. De 
methode moet uitdrukkelijk worden gedefinieerd in een wetgevingstekst, aangezien dit van groot 
belang is voor de omvang van de technische voorzieningen in moeilijke marktsituaties. De 
anticyclische premie werd in de meest recente discussies over deze kwestie geïntroduceerd. 
Indien uiteindelijk wordt geconcludeerd dat de toepassing van een anticyclische premie zinvol is, 
dient dit tot uitdrukking te komen in de wetgeving.

Amendement 357
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 15
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 77 bis – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De EAVB publiceert technische 
informatie, met inbegrip van de relevante 
risicovrije rentetermijnstructuur. Wanneer 
de EAVB in periodes waarin de liquiditeit 
onder druk staat, een illiquiditeitspremie op 
de financiële markten waarneemt, wordt 
eveneens de informatie over de 
illiquiditeitspremie, met inbegrip van de 
omvang ervan, gepubliceerd. De EAVB 
voert de waarneming van de 
illiquiditeitspremie en de 

De EAVB publiceert technische 
informatie, met inbegrip van de relevante 
risicovrije rentetermijnstructuur. Wanneer 
de EAVB in periodes waarin de liquiditeit 
onder druk staat, een illiquiditeitspremie op 
de financiële markten waarneemt, wordt 
eveneens de informatie over de 
illiquiditeitspremie, met inbegrip van de 
omvang ervan en uitleg van de 
desbetreffende berekeningsmethode, 
gepubliceerd. De EAVB voert de 
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informatieverzameling op een transparante, 
objectieve en betrouwbare wijze uit. De 
informatie voor al deze doeleinden wordt 
verzameld overeenkomstig door de 
methoden en aannames, die door de EAVB 
gemaakte formules of bepalingen kunnen 
omvatten.

waarneming van de illiquiditeitspremie en 
de informatieverzameling op een 
transparante, objectieve en betrouwbare 
wijze uit. De informatie voor al deze 
doeleinden wordt verzameld 
overeenkomstig de methoden en aannames, 
die door de EAVB gemaakte formules of 
bepalingen kunnen omvatten.

Or. en

Motivering

Voor de berekening van de illiquiditeitspremie is het van essentieel belang dat gebruik wordt 
gemaakt van een objectieve methode die vooraf bekend is, zodat de industrie de 
illiquiditeitspremie te allen tijde kan berekenen op basis van gegevens die uit de waarneming 
van de financiële markten worden verkregen.

Amendement 358
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 15
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 77 bis – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De EAVB publiceert technische 
informatie, met inbegrip van de relevante 
risicovrije rentetermijnstructuur. Wanneer 
de EAVB in periodes waarin de liquiditeit 
onder druk staat, een illiquiditeitspremie 
op de financiële markten waarneemt, 
wordt eveneens de informatie over de 
illiquiditeitspremie, met inbegrip van de 
omvang ervan, gepubliceerd. De EAVB 
voert de waarneming van de 
illiquiditeitspremie en de 
informatieverzameling op een transparante, 
objectieve en betrouwbare wijze uit. De 
informatie voor al deze doeleinden wordt 
verzameld overeenkomstig door de 
methoden en aannames, die door de EAVB 
gemaakte formules of bepalingen kunnen 
omvatten.

De EAVB publiceert technische 
informatie, met inbegrip van de relevante 
risicovrije rentetermijnstructuur. Op basis 
van deze informatie dienen verzekerings-
en herverzekeringsondernemingen in 
staat te zijn de anticyclische premie te 
berekenen, met name in periodes waarin 
de financiële markten onder druk staan, 
evenals de corresponderende premie 
wanneer de kasstromen in verband met de 
verzekeringsverplichtingen tijdens de 
looptijd van een 
verzekeringsovereenkomst overeenkomen 
met de kasstromen uit kwalitatief 
hoogwaardige activa.

De EAVB voert de waarneming van de 
anticyclische premie en de 
corresponderende premie alsmede de 
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informatieverzameling op een transparante, 
objectieve en betrouwbare wijze uit. 

De informatie voor deze doeleinden wordt 
verzameld op basis van de methoden en 
aannames, die door de EAVB gemaakte 
formules of bepalingen kunnen omvatten..
De verzameling van deze informatie 
geschiedt in overeenstemming met het 
bepaalde in artikel 86 van de onderhavige 
richtlijn.

Or. en

Amendement 359
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 15
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 77 bis – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De EAVB publiceert technische 
informatie, met inbegrip van de relevante 
risicovrije rentetermijnstructuur. Wanneer 
de EAVB in periodes waarin de liquiditeit
onder druk staat, een illiquiditeitspremie 
op de financiële markten waarneemt, 
wordt eveneens de informatie over de
illiquiditeitspremie, met inbegrip van de 
omvang ervan, gepubliceerd. De EAVB 
voert de waarneming van de 
illiquiditeitspremie en de 
informatieverzameling op een transparante, 
objectieve en betrouwbare wijze uit. De 
informatie voor al deze doeleinden wordt 
verzameld overeenkomstig door de 
methoden en aannames, die door de 
EAVB gemaakte formules of bepalingen 
kunnen omvatten.

De EAVB publiceert technische 
informatie, met inbegrip van de relevante 
risicovrije rentetermijnstructuur. Hiertoe 
behoort met name informatie over de 
toepassing van een anticyclische premie, 
een basis voor een congruentiepremie 
("matching premium") en de extrapolatie 
van de risicovrije rentetermijnstructuur.

De anticyclische premie is van toepassing 
in periodes waarin de financiële markten
onder druk staan. De EAVB stelt vast 
welke periodes dat zijn. De gepubliceerde 
formules ter bepaling van de risicovrije 
rentetermijnstructuur omvatten in dat 
geval specifieke formules aan de hand 
waarvan verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen  de 
informatie over die premie, met inbegrip 
van de omvang ervan, kunnen integreren.

Wanneer de kasstromen in verband met 
de verzekeringsverplichtingen tijdens de
looptijd van een 
verzekeringsovereenkomst overeenkomen 
met de kasstromen uit kwalitatief 
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hoogwaardige activa, wordt de 
congruentiepremie toegepast. 
Overeenkomstig de in artikel 86 bedoelde 
methoden wordt de berekening van de 
risicovrije rentetermijnstructuur, met 
inbegrip van de congruentiepremie, 
gebaseerd op de te verwachten kans op 
wanbetaling voor de betrokken activa. De 
gepubliceerde formules ter bepaling van 
de risicovrije rentetermijnstructuur 
omvatten in dat geval specifieke methoden 
aan de hand waarvan verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen de 
informatie over die premie, met inbegrip 
van de omvang ervan, kunnen integreren.

Wanneer de relevante financiële markten 
niet meer geacht kunnen worden diep en 
liquide genoeg te zijn om de 
ondernemingen die op die markten actief 
zijn, in staat te stellen obligaties uit te 
geven die congruent zijn aan hun 
kasstromen, wordt de relevante risicovrije 
rentetermijnstructuur geëxtrapoleerd.
De EAVB voert de waarneming van de
anticyclische premie, de 
congruentiepremie en de 
informatieverzameling op een transparante, 
objectieve en betrouwbare wijze uit. De 
informatie voor al deze doeleinden wordt 
verzameld overeenkomstig de in artikel 
86, onder b) en i), bedoelde gedelegeerde 
handelingen.

Or. en

Motivering

De integratie van een anticyclische premie en een congruentiepremie en extrapolatie zijn nodig 
ter voorkoming van kunstmatige volatiliteit van technische voorzieningen als gevolg van externe 
verstoringen op de financiële markten. Bovendien is het van essentieel belang dat de methoden 
volgens welke de risicovrije rentetermijnstructuur wordt berekend, rechtszekerheid bieden.

Amendement 360
Sharon Bowles, Peter Skinner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 15
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Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 77 bis – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De EAVB publiceert technische 
informatie, met inbegrip van de relevante 
risicovrije rentetermijnstructuur. Wanneer
de EAVB in periodes waarin de liquiditeit 
onder druk staat, een illiquiditeitspremie 
op de financiële markten waarneemt, wordt
eveneens de informatie over de 
illiquiditeitspremie, met inbegrip van de 
omvang ervan, gepubliceerd. De EAVB 
voert de waarneming van de 
illiquiditeitspremie en de 
informatieverzameling op een 
transparante, objectieve en betrouwbare 
wijze uit. De informatie voor al deze 
doeleinden wordt verzameld 
overeenkomstig door de methoden en 
aannames, die door de EAVB gemaakte 
formules of bepalingen kunnen omvatten.

1. De relevante risicovrije 
rentetermijnstructuur waarvan gebruik 
moet worden gemaakt bij de berekening
van de in artikel 77, lid 2, bedoelde beste 
schatting, wordt door de EAVB ten minste 
op kwartaalbasis voor elke desbetreffende 
munteenheid gepubliceerd. Hoofdstuk VII 
van deze titel is van toepassing op basis 
van deze beste schatting.
2. Wanneer de EAVB in periodes waarin 
de financiële markten onder druk staan, 
een anticyclische premie op de financiële 
markten waarneemt die is afgeleid van de 
in artikel 86 bedoelde formule en hoger is 
dan x procentpunten, wordt voor elke 
desbetreffende munteenheid met dezelfde 
frequentie als voor de in lid 1 bedoelde 
risicovrije rentetermijnstructuur een 
aangepaste risicovrije 
rentetermijnstructuur gepubliceerd. 
Verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen kunnen 
deze aangepaste risicovrije 
rentetermijnstructuur in dat geval in 
overeenstemming met artikel 86 
gebruiken om voor bepaalde passiva, al 
naargelang hun mate van illiquiditeit, een 
beste schatting te berekenen. In dat geval 
maken de verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen de 
toepassing van deze premie en het effect 
daarvan op hun financiële positie 
publiekelijk bekend.
3. Voor bepaalde 
verzekeringsovereenkomsten waarvoor 
geldt dat de kasstromen in verband met 
verzekeringsverplichtingen gedurende de 
looptijd overeenkomen met de kasstromen 
uit kwalitatief hoogwaardige activa, is in 
plaats van de anticyclische premie 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 86 
een congruentiepremie ("matching 
premium") van toepassing, die is 
gebaseerd op de te verwachten kans op 
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wanbetaling voor de corresponderende 
activa.
4. De EAVB voert de in de leden 1, 2 en 3 
bedoelde taken op een transparante, 
objectieve en betrouwbare wijze uit.

Or. en

Amendement 361
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 15
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 77 bis – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in het eerste lid bedoelde informatie 
wordt ten minste om de drie maanden 
voor elke desbetreffende munteenheid 
gepubliceerd op een wijze die 
overeenstemt met de in artikel 86 bedoelde 
methoden.

Schrappen

Or. en

Amendement 362
Alfredo Pallone

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 15
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 77 bis – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in het eerste lid bedoelde informatie 
wordt ten minste om de drie maanden voor 
elke desbetreffende munteenheid 
gepubliceerd op een wijze die 
overeenstemt met de in artikel 86 bedoelde 
methoden.

De in het eerste lid bedoelde informatie 
wordt ten minste om de drie maanden voor 
elke desbetreffende munteenheid 
gepubliceerd. Bij het berekenen van de 
technische reserves maken de 
verzekerings- en herverzekeringsbedrijven 
gebruik van de formules van de relevante 
risicovrije rentetermijnstructuur die de 
EAVB in de zin van de eerste alinea 
bekendmaakt.
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Or. it

Amendement 363
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 15
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 77 bis – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in het eerste lid bedoelde informatie 
wordt ten minste om de drie maanden voor 
elke desbetreffende munteenheid 
gepubliceerd op een wijze die 
overeenstemt met de in artikel 86 bedoelde 
methoden."

De in het eerste lid bedoelde informatie 
wordt ten minste om de drie maanden voor 
elke desbetreffende munteenheid 
gepubliceerd.

Or. en

Motivering

Deze bepaling is verplaatst naar de leden 1 en 2, aangezien zij betrekking heeft op de wijze 
waarop de anticyclische premie wordt berekend, en niet op de wijze van publicatie.

Amendement 364
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 15
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 77 bis – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in het eerste lid bedoelde informatie 
wordt ten minste om de drie maanden voor 
elke desbetreffende munteenheid 
gepubliceerd op een wijze die 
overeenstemt met de in artikel 86 bedoelde 
methoden."

De in het eerste lid bedoelde informatie 
wordt ten minste maandelijks voor elke 
desbetreffende munteenheid gepubliceerd 
op een wijze die overeenstemt met de in 
artikel 86 bedoelde methoden."

Or. en

Motivering

De illiquiditeitspremie is een sterk anticyclisch instrument. In periodes waarin de financiële 
markten onder druk staan, zijn deze zekerheid en deze transparantie van essentieel belang. In 
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dergelijke periodes dient de publicatie nog vaker plaats te vinden dan een keer per maand.

Amendement 365
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 15
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 77 bis – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in het eerste lid bedoelde informatie 
wordt ten minste om de drie maanden voor 
elke desbetreffende munteenheid 
gepubliceerd op een wijze die 
overeenstemt met de in artikel 86 bedoelde 
methoden.

De in het eerste lid bedoelde informatie 
wordt ten minste om de drie maanden voor 
elke desbetreffende munteenheid 
gepubliceerd.

Bij de berekening van technische 
voorzieningen overeenkomstig deze 
richtlijn maken verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen 
overeenkomstig het bepaalde in dit artikel 
gebruik van de door de EAVB 
gepubliceerde formules voor de relevante 
risicovrije rentetermijnstructuur.

Or. en

Amendement 366
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 15
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 77 bis – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in het eerste lid bedoelde informatie 
wordt ten minste om de drie maanden voor 
elke desbetreffende munteenheid 
gepubliceerd op een wijze die 
overeenstemt met de in artikel 86 bedoelde 
methoden.

De in het eerste lid bedoelde informatie 
wordt ten minste om de drie maanden voor 
elke desbetreffende munteenheid 
gepubliceerd.

Bij de berekening van technische 
voorzieningen overeenkomstig deze 
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richtlijn maken verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen gebruik 
van de formules voor de relevante 
risicovrije rentetermijnstructuur die zijn 
gebaseerd op de in dit artikel bedoelde 
aannames en die worden gepubliceerd 
door de EAVB.

Or. en

Motivering

De integratie van een anticyclische premie en een congruentiepremie en extrapolatie zijn nodig 
ter voorkoming van kunstmatige volatiliteit van technische voorzieningen als gevolg van externe 
verstoringen op de financiële markten. Bovendien is het van essentieel belang dat de methoden 
volgens welke de risicovrije rentetermijnstructuur wordt berekend, rechtszekerheid bieden.

Amendement 367
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 15
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 77 bis – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de EAVB in periodes waarin de 
liquiditeit onder druk staat, een 
illiquiditeitspremie op de financiële 
markten waarneemt, wordt voor elke 
desbetreffende munteenheid met dezelfde 
frequentie als voor de in lid 1 bedoelde 
risicovrije rentetermijnstructuur een 
aangepaste risicovrije 
rentetermijnstructuur gepubliceerd die is 
afgeleid uit de in artikel 86 bedoelde 
formules. Verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen kunnen 
deze aangepaste risicovrije 
rentetermijnstructuur gebruiken om een 
beste schatting te berekenen. In dat geval 
maken de verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen de 
toepassing van deze premie en het 
geldelijke effect daarvan op hun 
financiële positie publiekelijk bekend.

Or. en
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Amendement 368
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 15 
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 77 bis – alinea 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De EAVB voert de in de leden 1 en 2 
bedoelde taken op een transparante, 
objectieve en betrouwbare wijze uit.

Or. en

Amendement 369
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 15
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 77 bis – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien de relevante risicovrije 
rentetermijnstructuur in een 
congruentiepremie ("matching 
premium") voorziet, wordt hiervoor in 
overeenstemming met de in artikel 86 
bedoelde methoden en de in artikel 86, 
onder i), bedoelde gedetailleerde criteria, 
berekeningsmethoden en aannames, een 
berekeningsmethode toegepast aan de 
hand waarvan verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen 
berekeningen kunnen maken met 
betrekking tot die premie, met inbegrip 
van de omvang ervan. Met de extrapolatie 
van de relevante risicovrije 
rentetermijnstructuur moet een aanvang 
worden gemaakt zodra de relevante 
financiële markten niet meer als diep en 
liquide beschouwd kunnen worden.

Or. en
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Motivering

De congruentiepremie is voorwerp van de meest recente discussies over deze kwestie. Indien 
uiteindelijk wordt geconcludeerd dat de toepassing van een congruentiepremie zinvol is, dient dit 
tot uitdrukking te komen in de wetgevingstekst. Het is van essentieel belang dat het uitgangspunt 
van de extrapolatie in de tekst van niveau 1 wordt genoemd als punt waarop de relevante 
financiële markten niet meer als diep en liquide beschouwd kunnen worden; nadere bepalingen 
met betrekking tot de extrapolatie moeten echter op niveau 2 worden vastgelegd. 

Amendement 370
Corien Wortmann-Kool

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 15
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 77 bis – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de berekening van technische 
voorzieningen overeenkomstig deze 
richtlijn maken verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen 
overeenkomstig het bepaalde in dit artikel 
gebruik van de door de EAVB 
gepubliceerde formules voor de relevante 
risicovrije rentetermijnstructuur.

Or. en

Amendement 371
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 16 
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 86 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) de verzekeringsovereenkomsten 
waarop de congruentiepremie van 
toepassing is, de criteria ter vaststelling 
van de soorten activa die in aanmerking 
komen om verzekeringsverplichtingen te 
dekken, en de methode voor de 
berekening van de congruentiepremie op 
basis van de te verwachten kans op 
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wanbetaling;

Or. en

Amendement 372
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 16 
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 86 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) welomschreven methoden voor de 
berekening van de illiquiditeitspremie en 
de criteria ter vaststelling van het 
illiquiditeitspremiepercentage dat op 
passiva kan worden toegepast 
overeenkomstig artikel 77;

Or. en

Motivering

The illiquidity premium relies on the well documented observation that illiquid assets have lower 
prices than equivalent liquid ones. Just as investors demand a premium for holding illiquid 
assets, liabilities with different levels of liquidity should be taken into account when calculating 
a market consistent valuation of liabilities.Therefore, in stressed market conditions, the 
illiquidity premium must be added to the risk free interest rate with which insurers discount their 
insurance liabilities, dependent on the liquidity of the insurance liabilities in question (i.e. the 
more illiquid the liabilities, the greater the amount of spread is attributable to the illiquidity 
premium, and the greater the discount rate). This is particularly relevant since technical 
provisions under Solvency II includes the concept of a “risk margin”, which already takes into 
account the volatility in the value of the liability in the secondary market that would inevitably 
occur in a stressed market situation.

Amendement 373
Alfredo Pallone

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 16
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 86 – lid 1 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) de precieze criteria voor de elementen i) de precieze criteria voor de elementen 
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van technische informatie, de 
berekeningsmethoden en aannames en 
indien passend de formules en bepalingen 
volgens welke de informatie door de 
EAVB moet worden verzameld, zoals 
vermeld in artikel 77 bis.

van technische informatie, de 
berekeningsmethoden en aannames en de 
formules en bepalingen volgens welke de 
informatie door de EAVB moet worden 
verzameld, zoals vermeld in artikel 77 bis.

Or. it

Motivering

Aan de hand van dit amendement krijgt de Commissie, bij de vaststelling hoe de bepalingen van 
artikel 86 moeten worden uitgevoerd voor wat betreft de berekening van de beste schatting, de 
bevoegdheid om technische uitvoeringsnormen vast te stellen. Gesteld wordt dat de beste 
schatting, met betrekking tot het amendement betreffende de relevante risicovrije 
rentetermijnstructuur, moet vallen onder Tier 2 (gedelegeerde handelingen).

Amendement 374
Corien Wortmann-Kool

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 16
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 86 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aan de Commissie worden bevoegdheden 
verleend tot vaststelling van de technische
uitvoeringsnormen ter bepaling van de 
toepassingsvoorwaarden van artikel 77, 
lid 2, zoals aangevuld met de in de punten 
a) tot en met h) van het eerste lid van dit 
artikel bedoelde gedelegeerde 
handelingen, betreffende de onder deze 
gedelegeerde handelingen vallende zaken.

Om eenvormige voorwaarden voor de 
toepassing van de punten a) tot en met i) 
van artikel 77, lid 2, te garanderen, werkt 
de EAVB ontwerpen van 
uitvoeringsnormen uit betreffende de onder 
deze gedelegeerde handelingen vallende 
zaken, met name ter specificatie van, wat 
betreft punt i), de formules voor de 
berekening van de anticyclische premie.

Or. en

Motivering

Er moet voor rechtszekerheid worden gezorgd met betrekking tot de berekeningsmethoden of 
aannames die ten grondslag kunnen worden gelegd aan de berekening van de risicovrije 
rentetermijnstructuur. De berekeningsmethode, de aannames en de te gebruiken gegevens 
moeten uitdrukkelijk worden gedefinieerd in een wetgevingstekst, aangezien deze factoren van 
groot belang zijn voor de omvang van de technische voorzieningen in moeilijke marktsituaties.

Amendement 375
Olle Schmidt
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 16
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 86 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De verzekeringsovereenkomsten waarop 
de congruentiepremie van toepassing is, 
de criteria ter vaststelling van de soorten 
activa die in aanmerking komen om 
verzekeringsverplichtingen te dekken, en 
de methode voor de berekening van de 
congruentiepremie.

Or. en

Motivering

De anticyclische premie en de congruentiepremie zijn het voorwerp van de meest recente 
discussies over deze kwestie. Indien uiteindelijk wordt geconcludeerd dat de toepassing van een 
anticyclische premie en een congruentiepremie zinvol is, dient dit tot uitdrukking te komen in de 
wetgeving.

Amendement 376
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 16 bis (nieuw)
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 86 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) Het volgende artikel 86 bis wordt 
ingevoegd:

"Artikel 86 bis
Na de vaststelling van 
uitvoeringshandeling wordt de Commissie 
de bevoegdheid verleend om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen voor alle 
daaropvolgende wijzigingen van artikel 
37, lid 6 bis, artikel 75, lid 2, artikel 86 en 
artikel 97, lid 1, artikel 111, lid 1, artikel 
114, lid 1, artikel 127, lid 1, artikel 135, 
lid 1, artikel 143, lid 1, artikel 234, artikel 
248, lid 7, en artikel 249, lid 3, van 
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Richtlijn 2009/138/EG vast te stellen en 
technische reguleringsnormen vast te 
stellen voor daaropvolgende wijzigingen 
van alle andere relevante artikelen."

Or. en

Amendement 377
Sven Giegold

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 17 bis (nieuw)
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 94 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) Artikel 94, lid 3, wordt vervangen 
door:
"3. Aanvullende 
eigenvermogensbestanddelen die niet 
onder de leden 1 en 2 vallen, worden 
gerekend tot het in Tier 3 ingedeelde 
vermogen. Kernvermogensbestanddelen 
die niet onder de leden 1 en 2 vallen, 
worden niet tot het eigen vermogen 
gerekend."

Or. en

Motivering

Kernvermogensbestanddelen die niet permanent beschikbaar zijn en niet achtergesteld zijn bij 
alle vorderingen, uitgezonderd die van aandeelhouders (de toets van artikel 93, leden 1 en 2) 
zijn niet geschikt om verliezen te compenseren, zoals tijdens de crisis is gebleken bij de banken. 
Daarom moeten dergelijke vermogensbestanddelen in overeenstemming met RKV IV worden 
uitgezonderd van het in aanmerking komende vermogen.

Amendement 378
Sven Giegold

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 19 bis (nieuw)
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 100 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 bis) Artikel 100, tweede alinea, wordt 
vervangen door:
"Het solvabiliteitskapitaalvereiste wordt 
berekend overeenkomstig de 
standaardformule van onderafdeling 2 
en, indien van toepassing, onder 
gebruikmaking van een goedgekeurd 
intern model als bedoeld in onderafdeling 
3.
Indien gebruik wordt gemaakt van een 
goedgekeurd intern model is het 
toepasselijke solvabiliteitskapitaalvereiste 
gelijk aan ofwel het 
solvabiliteitskapitaalvereiste zoals 
berekend overeenkomstig het interne 
model, of, indien dat bedrag hoger is, aan 
80% van het solvabiliteitskapitaalvereiste 
zoals berekend volgens de 
standaardmethode."

Or. en

Motivering

De crisis heeft de gevaren laten zien van een al te groot vertrouwen in interne modellen. Met dit 
amendement wordt ervoor gezorgd dat steeds een berekening volgens de standaardformule 
wordt gemaakt om a) vergelijkingen tussen verzekeraars te vergemakkelijken, b) een vergelijking 
mogelijk te maken tussen de resultaten van het interne model met die van de standaardformule 
om de aandacht van toezichthouders te vestigen op de belangrijkste verschillen en meer inzicht 
te krijgen in de zwakke en sterke punten van het interne model en het model van de 
toezichthouders, en c) in wettelijke maatstaven te voorzien waaraan de resultaten van de interne 
modellen moeten voldoen. 

Amendement 379
Sven Giegold

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 19 ter (nieuw)
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 101 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 ter) Artikel 101, lid 4, tweede alinea, 
wordt vervangen door:
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"Tot de in de eerste alinea, onder f), 
bedoelde operationele risico’s worden 
ook juridische risico’s en modelrisico's 
gerekend, maar niet risico’s die 
voortvloeien uit strategische beslissingen 
en reputatierisico’s.

Het modelrisico houdt rekening met de 
potentiële onderschatting van andere 
risico's die voortvloeien uit fouten in de 
modelspecificatie of de kalibrering van de 
modelparameters."

Or. en

Motivering

Om een al te groot vertrouwen in interne modellen te voorkomen, dient een foutenmarge te 
worden ingevoegd (d.w.z. specifiek extra kapitaalvereisten onder de rubriek 'operationeel 
risico') om rekening te houden met het feit dat modellen mogelijk geen goede afspiegeling van de 
werkelijkheid zijn (foute specificatie) of dat de kalibrering van de parameters (volatiliteit, 
correlaties, winstdeling, enz.) zeer onzeker is. 

Amendement 380
Sven Giegold

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 19 ter (nieuw)
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 101 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 ter) In artikel 101 wordt het volgende 
lid ingevoegd:
"4 bis. Om een consequente harmonisatie 
van het bepaalde in lid 1 te garanderen, 
werkt de EAVB ontwerpen van technische 
reguleringsnormen uit ter nadere 
specificatie van de berekening van een 
ondermodule operationeel risico en 
kalibreringsfouten met betrekking tot het 
solvabiliteitskapitaalvereiste als bedoeld in 
lid 4. Bij de berekening worden rekening 
gehouden met de omvang van de 
bedrijfsactiviteiten van de verzekerings-
en herverzekeringsondernemingen.
De EAVB legt deze ontwerpen van 
technische reguleringsnormen uiterlijk op 
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1 maart 2012 voor aan de Commissie.
Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
gedelegeerd de in de eerste alinea 
bedoelde technische reguleringsnormen 
overeenkomstig de artikelen 10 tot en met 
14 van Verordening (EU) nr. 1094/2010 
vast te stellen.

Or. en

Amendement 381
Sven Giegold

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 19 ter (nieuw)
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 101 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 ter) Aan artikel 101 wordt het 
volgende lid 5 bis toegevoegd:
"5 bis. De lidstaten schrijven voor dat 
verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen bovenop 
het in de leden 2 tot en met 5 bedoelde 
solvabiliteitskapitaalvereiste in 
aanmerking komend eigen vermogen 
moeten aanhouden, dat als anticyclische 
buffer dient die in periodes waarin de 
financiële markten volgens de 
waarneming van de EAVB onder druk 
staan, kan worden verlaagd."

Or. en

Motivering

In plaats van de waarde van verplichtingen aan te passen door middel van een verhoging van 
het disconteringspercentage met een "illiquiditeitspremie" is het beter om in overeenstemming 
met de vierde richtlijn kapitaaltoereikendheid bovenop het solvabiliteitskapitaalvereiste een 
buffer aan te leggen. In geval van een crisis bestaat dan niet het gevaar dat bedrijven niet aan 
het solvabiliteitskapitaalvereiste voldoen en onder slechte marktomstandigheden op zoek moeten 
naar kapitaal. Daarom wordt voorgesteld een anticyclische kapitaalbuffer in te voeren naar het 
voorbeeld van de buffer die voor banken geldt. Deze anticyclische kapitaalbuffer dient door de 
EAVB te worden vastgesteld naargelang de economische cyclus.
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Amendement 382
Sven Giegold

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 19 ter (nieuw)
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 101 – lid 7 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 ter) Aan artikel 101 wordt het 
volgende lid 5 ter toegevoegd:
"5 ter. Om een consequente harmonisatie 
van het bepaalde in lid 5 bis te 
garanderen, werkt de EAVB in overleg 
met het ECSR ontwerpen van technische 
reguleringsnormen uit ter nadere 
specificatie van de berekening van de 
anticyclische buffer en van de criteria ter 
bepaling van de omstandigheden 
waaronder de financiële markten geacht 
worden onder druk te staan, als bedoeld 
in lid 5 bis. 
De EAVB legt deze ontwerpen van 
technische reguleringsnormen uiterlijk op 
1 maart 2012 voor aan de Commissie.
Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
gedelegeerd de in de eerste alinea 
bedoelde technische reguleringsnormen 
overeenkomstig de artikelen 10 tot en met 
14 van Verordening (EU) nr. 1094/2010 
vast te stellen.

Or. en

Motivering

In plaats van de waarde van verplichtingen aan te passen door middel van een verhoging van 
het disconteringspercentage met een "illiquiditeitspremie" is het beter om in overeenstemming 
met de vierde richtlijn kapitaaltoereikendheid bovenop het solvabiliteitskapitaalvereiste een 
buffer aan te leggen. In geval van een crisis bestaat dan niet het gevaar dat bedrijven niet aan 
het solvabiliteitskapitaalvereiste voldoen en onder slechte marktomstandigheden op zoek moeten 
naar kapitaal. Daarom wordt voorgesteld een anticyclische kapitaalbuffer in te voeren naar het 
voorbeeld van de buffer die voor banken geldt. Deze anticyclische kapitaalbuffer dient door de 
EAVB te worden vastgesteld naargelang de economische cyclus

Amendement 383
Sven Giegold
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 19 quater (nieuw)
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 105 – lid 6 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 quater) In artikel 105, lid 6, wordt na 
de tweede alinea de volgende alinea 
ingevoegd:
"Wanneer een derivatencontract via een 
toegelaten centrale tegenpartij wordt 
gecleard, is het desbetreffende 
kapitaalvereiste ter dekking van het 
tegenpartijrisico lager dan wanneer het 
contract langs andere weg wordt 
gecleard."

Or. en

Motivering

Omwille van de samenhang met de EMIR-verordening en de behandeling van vorderingen op 
centrale tegenpartijen in RKV IV moet ervoor worden gezorgd dat derivaten die via een ctp 
worden gecleard gunstiger behandeld worden dan derivaten die niet langs die weg worden 
gecleard.

Amendement 384
Sven Giegold

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 20 
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 109 bis – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Om de in artikel 101, lid 5, bedoelde 
risicolimiteringstechnieken te evalueren, 
de berekening van de in artikel 105, lid 5, 
bedoelde module marktrisico te 
vergemakkelijken en, indien passend, de 
berekening van de in artikel 105, lid 6, 
bedoelde module tegenpartijrisico te 
vergemakkelijken, doet de EAVB het
volgende:

1. Om de in artikel 101, lid 5, bedoelde  
module marktrisico en de in artikel 105, lid 
6, bedoelde module tegenpartijrisico te 
berekenen, kan gebruik worden gemaakt 
van een externe kredietbeoordeling indien 
aan de volgende voorwaarden is voldaan:

Or. en
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Amendement 385
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 20
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 109 bis – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Om de in artikel 101, lid 5, bedoelde 
risicolimiteringstechnieken te evalueren,
de berekening van de in artikel 105, lid 5, 
bedoelde module marktrisico te 
vergemakkelijken en, indien passend, de 
berekening van de in artikel 105, lid 6, 
bedoelde module tegenpartijrisico te 
vergemakkelijken, doet de EAVB het 
volgende:

1. Om eenvormige voorwaarden voor de 
toepassing van dit artikel te garanderen 
en de berekening van de in artikel 105, lid 
5, bedoelde module marktrisico te 
vergemakkelijken, de berekening van de in 
artikel 105, lid 6, bedoelde module 
tegenpartijrisico te vergemakkelijken, de in 
artikel 101, lid 5, bedoelde 
risicolimiteringstechnieken te evalueren 
en de technische voorzieningen te 
berekenen werkt de EAVB ontwerpen van 
technische uitvoeringsnormen uit 
betreffende:

Or. en

Amendement 386
Sven Giegold

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 20
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 109 bis – lid 1 – letter a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) zij beoordeelt de toelaatbaarheid van 
instellingen voor externe 
kredietbeoordeling en zet hun 
kredietbeoordelingen uit op een objectieve 
schaal van kredietkwaliteitscategorieën;

a) de verzekeringsonderneming heeft een 
balanstotaal van minder dan 25 miljard 
EUR en heeft aangetoond dat zij niet in 
staat is het kredietrisico op een andere 
wijze te beoordelen;

Or. en

Amendement 387
Ashley Fox



PE472.278v01-00 70/139 AM\877719NL.doc

NL

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 20
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 109 bis – lid 1 – letter a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) zij beoordeelt de toelaatbaarheid van 
instellingen voor externe 
kredietbeoordeling en zet hun 
kredietbeoordelingen uit op een objectieve 
schaal van kredietkwaliteitscategorieën;

a) lijsten van regionale overheden en 
lokale autoriteiten waarvoor geldt dat 
vorderingen die op hen worden 
aangehouden, moeten worden behandeld 
als vorderingen op de centrale overheid 
van het grondgebied waar zij gevestigd 
zijn, mits er tussen die vorderingen geen 
verschil in risico bestaat voortvloeiend uit 
de specifieke bevoegdheden van de 
regionale en lokale overheden om 
inkomsten te verkrijgen, en het bestaan 
van specifieke institutionele regels ter 
vermindering van de kans op 
wanbetaling;

Or. en

Amendement 388
Sven Giegold

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 20
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 109 bis – lid 1 - letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) zij publiceert lijsten van regionale 
overheden en lokale autoriteiten waarvoor 
geldt dat vorderingen die op hen worden 
aangehouden, als vorderingen op de 
centrale overheid moeten worden 
behandeld;

b) de kredietbeoordelingsinstelling 
(EKBI) is een ratingbureau dat 
geregistreerd of gecertificeerd is 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
1060/2009, of is, indien niet geregistreerd 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
1060/2009, een EKBI waarvan de 
Europese Toezichthoudende Autoriteiten 
via het Gemengd Comité in een evaluatie 
hebben vastgesteld dat zij in aanmerking 
komt, mits is voldaan aan de methodische 
vereisten van titel II van Verordening 
(EG) nr. 1060/2009;
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Or. en

Amendement 389
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 20
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 109 bis – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) zij publiceert lijsten van regionale 
overheden en lokale autoriteiten waarvoor 
geldt dat vorderingen die op hen worden 
aangehouden, als vorderingen op de 
centrale overheid moeten worden 
behandeld;

b) een lijst van externe 
kredietbeoordelingsinstellingen en het 
uitzetten van kredietbeoordelingen op een 
kredietkwaliteitsschaal overeenkomstig de 
precieze criteria voor de erkenning van 
instellingen voor externe 
kredietbeoordeling en voor het uitzetten 
van kredietbeoordelingen op een 
kredietkwaliteitsschaal, zoals neergelegd 
in de in artikel 111, lid 1, onder n), 
bedoelde [technische reguleringsnorm]. 

Or. en

Amendement 390
Sven Giegold

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 20
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 109 bis – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) zij specificeert de in artikel 106, lid 2, 
bedoelde aandelenindex, berekent de in 
artikel 106 bedoelde symmetrische 
aanpassing en publiceert periodiek beide 
soorten informatie;

Schrappen

Or. en

Amendement 391
Ashley Fox
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 20
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 109 bis – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) zij specificeert de in artikel 106, lid 2, 
bedoelde aandelenindex, berekent de in 
artikel 106 bedoelde symmetrische 
aanpassing en publiceert periodiek beide 
soorten informatie;

c) de in artikel 106, lid 2, bedoelde 
aandelenindex en de in artikel 106 
bedoelde symmetrische aanpassing en 
publiceert periodiek beide soorten 
informatie, overeenkomstig de nadere 
criteria zoals neergelegd in de in artikel 
111, lid 1, onder c) en o), bedoelde 
[technische reguleringsnorm];

Or. en

Amendement 392
Sven Giegold

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 20
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 109 bis – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) zij specificeert de aanpassingen die in 
de in artikel 105, lid 5, bedoelde 
ondermodule valutarisico moeten worden 
aangebracht voor aan de euro gekoppelde 
valuta's.

Schrappen

Or. en

Amendement 393
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 20
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 109 bis – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) zij specificeert de aanpassingen die in de 
in artikel 105, lid 5, bedoelde ondermodule 

d) de aanpassingen die in de in artikel 105, 
lid 5, bedoelde ondermodule valutarisico 
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valutarisico moeten worden aangebracht 
voor aan de euro gekoppelde valuta's.

moeten worden aangebracht voor aan de 
euro gekoppelde valuta's, in 
overeenstemming met de nadere criteria 
van de aanpassingen die ter 
vergemakkelijking van de berekening van 
de ondermodule valutarisico moeten 
worden aangebracht voor aan de euro 
gekoppelde valuta's, zoals neergelegd in 
de in artikel 111, lid 1, onder p), bedoelde 
[technische reguleringsnorm].

Or. en

Amendement 394
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 20 
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 109 bis – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De EAVB legt deze ontwerpen van 
technische uitvoeringsnormen uiterlijk op 
12 september 2012 voor aan de 
Commissie.

Or. en

Amendement 395
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 20
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 109 bis – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Aan de Commissie wordt de 
bevoegdheid verleend de in lid 2 bedoelde 
technische uitvoeringsnormen vast te 
stellen overeenkomstig artikel 15 van 
Verordening (EU) nr. 1094/2010.

Or. en
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Amendement 396
Sven Giegold

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 20
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 109 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Om de berekening van de in artikel 
105, lid 4, bedoelde module 
ziektekostenverzekeringstechnisch risico 
te vergemakkelijken, berekent en 
publiceert de EAVB standaardafwijkingen 
met betrekking tot specifieke nationale 
wetgevingsmaatregelen van lidstaten die 
verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen de 
toestemming verlenen betalingen in 
verband met 
gezondheidsrisicogerelateerde schaden 
onderling te delen en die aan nader 
bepaalde criteria voldoen.

2. Met betrekking tot EKBI's oefent het 
Gemengd Comité de volgende taken uit:
a) openbaar maken van een lijst van in 
aanmerking komende EKBI's;
b) verifiëren of de individuele 
kredietbeoordelingen onder 
gelijkwaardige voorwaarden beschikbaar 
zijn voor ten minste alle instellingen die 
een rechtmatig belang bij deze individuele 
kredietbeoordelingen hebben;
c) de externe kredietbeoordelingen 
uitzetten op een objectieve schaal van 
kredietkwaliteitscategorieën.

Or. en

Amendement 397
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 20
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 109 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Om de berekening van de in artikel 105, 
lid 4, bedoelde module 
ziektekostenverzekeringstechnisch risico te 
vergemakkelijken, berekent en publiceert
de EAVB standaardafwijkingen met 
betrekking tot specifieke nationale 
wetgevingsmaatregelen van lidstaten die 
verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen de 
toestemming verlenen betalingen in 
verband met gezondheidsrisicogerelateerde 
schaden onderling te delen en die aan nader 

2. Om eenvormige voorwaarden voor de 
toepassing van dit artikel te garanderen 
en om de berekening van de in artikel 105, 
lid 4, bedoelde module 
ziektekostenverzekeringstechnisch risico te 
vergemakkelijken, werkt de EAVB 
ontwerpen van technische 
uitvoeringsnormen uit ter bepaling van 
standaardafwijkingen met betrekking tot 
specifieke nationale 
wetgevingsmaatregelen van lidstaten die 
verzekerings- en 
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bepaalde criteria voldoen. herverzekeringsondernemingen de 
toestemming verlenen betalingen in 
verband met gezondheidsrisicogerelateerde 
schaden onderling te delen en die aan nader 
bepaalde criteria voldoen, zoals neergelegd 
bij de in artikel 111, lid 1, onder q), 
bedoelde gedelegeerde handeling.

De EAVB legt deze ontwerpen van 
technische uitvoeringsnormen uiterlijk op 
12 september 2012 voor aan de 
Commissie.
Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
verleend de in lid 2 bedoelde technische 
uitvoeringsnormen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 15 van 
Verordening (EU) nr. 1094/2010.

Or. en

Amendement 398
Corien Wortmann-Kool

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 20
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 109 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Om de berekening van de in artikel 105, 
lid 4, bedoelde module 
ziektekostenverzekeringstechnisch risico te 
vergemakkelijken, berekent en publiceert 
de EAVB standaardafwijkingen met 
betrekking tot specifieke nationale 
wetgevingsmaatregelen van lidstaten die 
verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen de 
toestemming verlenen betalingen in 
verband met gezondheidsrisicogerelateerde 
schaden onderling te delen en die aan nader 
bepaalde criteria voldoen.

2. Om de berekening van de in artikel 105, 
lid 4, bedoelde module 
ziektekostenverzekeringstechnisch risico te 
vergemakkelijken, publiceert de EAVB, in 
overeenstemming met de door de 
toezichthouder van de betrokken lidstaten 
verstrekte berekeningen,
standaardafwijkingen als bedoeld in artikel 
104, lid 4, van Richtlijn 2009/138/EG met 
betrekking tot specifieke nationale 
wetgevingsmaatregelen van lidstaten die 
verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen de 
toestemming verlenen 
gezondheidsrisicogerelateerde 
schadevorderingen onderling te delen en 
die aan de volgende criteria voldoen:

a) het systeem voor het delen van 
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schadevorderingen moet transparant zijn 
en moet voorafgaand aan de jaarlijkse 
periode waarop het van toepassing is, 
volledig zijn uitgewerkt;
b) het systeem voor het delen van 
schadevorderingen, het aantal 
verzekeringsondernemingen dat aan het 
risicovereveningssysteem voor 
zorgverzekeraars deelneemt en de 
risicokenmerken van de verzekeringen die 
onder het risicovereveningssysteem voor 
zorgverzekeraars vallen, moeten 
waarborgen dat de volatiliteit van het 
premierisico en het voorzieningenrisico 
van de aan het risicovereveningssysteem 
deelnemende ondernemingen in 
significante mate door het 
risicovereveningssysteem wordt 
verminderd;
c) zorgverzekeringen die onder het 
risicovereveningssysteem voor 
zorgverzekeraars vallen, zijn verplichte 
ziektekostenverzekeringen en dienen 
geheel of gedeeltelijk ter vervanging van 
de ziektekostendekking waarin de 
wettelijke socialezekerheidsregelingen 
voorzien;
d) in geval van wanbetaling door 
verzekeringsondernemingen die aan het 
risicovereveningssysteem voor 
zorgverzekeraars deelnemen, waarborgt 
een regering of waarborgen meerdere 
regeringen dat de vorderingen van 
polishouders van de verzekeringen die 
onder het risicovereveningssysteem 
vallen, volledig worden gedekt.
e) indien een nieuw 
risicovereveninssysteem wordt ingevoerd 
of een bestaand risicovereveninssysteem 
ingrijpend wordt gewijzigd, zodat er geen 
historische gegevens beschikbaar zijn 
voor de berekening van de 
standaardafwijking, maar aan de 
vereisten a) tot en met d) is voldaan, wordt 
de standaardafwijking bepaald op basis 
van een deskundige beoordeling door de 
bevoegde toezichthouder van de betrokken  
lidstaat. De conclusies van de deskundige 
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beoordeling worden met redenen omkleed.
De Commissie kan overeenkomstig artikel 
310 bis gedelegeerde handelingen 
vaststellen ter bepaling van nadere 
criteria.

Or. en

Amendement 399
Sven Giegold

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 20 (nieuw)
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 109 bis – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. bis Met het oog op vergemakkelijking 
van de berekening van de in artikel 105, 
lid 5, bedoelde module marktrisico heeft 
de EAVB de volgende taken:
a) het publiceren van lijsten van regionale 
overheden en lokale autoriteiten waarvoor 
geldt dat vorderingen die op hen worden 
aangehouden, moeten worden behandeld 
als vorderingen op de centrale overheid 
van het grondgebied waar zij gevestigd 
zijn, mits er tussen die vorderingen geen 
verschil in risico bestaat voortvloeiend uit 
de specifieke bevoegdheden van de 
regionale en lokale overheden om 
inkomsten te verkrijgen, en mits 
specifieke institutionele regels bestaan om 
de kans op wanbetaling te verminderen;
b) het specificeren van de aanpassingen 
die in de in artikel 105, lid 5, bedoelde 
ondermodule valutarisico moeten worden 
aangebracht voor aan de euro gekoppelde 
valuta's; en
c) het specificeren van de in artikel 106, 
lid 2, bedoelde passende aandelenindex, 
het berekenen van de in artikel 106 
bedoelde symmetrische aanpassing en het 
maandelijks publiceren van beide soorten 
informatie."
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Or. en

Amendement 400
Sven Giegold

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 20
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 109 bis – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. De EAVB werkt ontwerpen van 
technische uitvoeringsnormen uit tot 
nadere invulling van de voorwaarden voor 
de indeling overeenkomstig lid 2 bis, 
onder a) en b).
De EAVB legt deze ontwerpen van 
technische uitvoeringsnormen uiterlijk op 
[datum] voor aan de Commissie. 
Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
verleend de in de eerste alinea bedoelde 
technische uitvoeringsnormen vast te 
stellen overeenkomstig artikel 15 van 
Verordening (EU) nr. 1094/2010.

Or. en

Amendement 401
Sven Giegold

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 21
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 111 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gedelegeerde handelingen en 
uitvoeringshandelingen

Technische reguleringsnormen

Or. en

Amendement 402
Sven Giegold
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 21
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 111 – inleidende formule 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie stelt overeenkomstig 
artikel 301 bis en met inachtneming van 
de voorwaarden van de artikelen 301 ter 
en 301 quater gedelegeerde handelingen 
vast waarin het volgende wordt bepaald:

1. Om een consequente harmonisatie van 
het bepaalde in artikel 101 en de artikelen 
103 tot en met 109 te waarborgen, stelt de 
EAVB ontwerpen van technische 
reguleringsnormen op tot nadere 
invulling van:

Or. en

Amendement 403
Sven Giegold

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 21
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 111 – lid 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) de methoden die moeten worden 
toegepast bij de beoordeling van het 
kapitaalvereiste voor het tegenpartijrisico 
in het geval van vorderingen op 
toegelaten centrale tegenpartijen als 
bedoeld in artikel 105. Deze parameters 
worden dusdanig vastgesteld dat zij 
stroken met de behandeling van dergelijke 
vorderingen in het geval van 
kredietinstellingen en 
beleggingsondernemingen 
overeenkomstig de vereisten van Richtlijn 
2012/XX/EU (RKV IV);

Or. en

Motivering

Omwille van de samenhang met de EMIR-verordening en de behandeling van vorderingen op 
centrale tegenpartijen in RKV IV moet ervoor worden gezorgd dat derivaten die via een ctp 
worden gecleard gunstiger behandeld worden dan derivaten die niet langs die weg worden 
gecleard.
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Amendement 404
Sven Giegold

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 21
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 111 – lid 1 – letter m 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

m) de benadering die moet worden 
gebruikt met betrekking tot 
dochterondernemingen in de zin van 
artikel 212 bij de berekening van het 
solvabiliteitskapitaalvereiste, met name bij 
de berekening van de ondermodule 
aandelenrisico als bedoeld in artikel 105, 
lid 5, rekening houdend met de 
waarschijnlijke afname van de volatiliteit 
van de waarde van die 
dochterondernemingen die voortvloeit uit 
de strategische aard van die investeringen 
en de invloed die door de deelnemende 
onderneming op die 
dochterondernemingen wordt 
uitgeoefend;

Schrappen

Or. en

Motivering

De prestaties van dochterondernemingen hangen waarschijnlijk sterk af van die van de 
verzekeraar of herverzekeraar. Er is geen reden om aan te nemen dat deelnemingen in 
dochterondernemingen minder risicovol moeten worden geacht dan open deelnemingen en 
derhalve aan een bijzondere behandeling moeten worden onderworpen.

Amendement 405
Sven Giegold

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 21
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 111 – lid 1 – letter q

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

q) de precieze criteria waaraan de 
nationale wetgevingsregelingen dienen te 
voldoen en de vereisten voor de 

Schrappen
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berekening van de standaardafwijking ter 
vergemakkelijking van de berekening van 
de in artikel 109 bis, lid 2, bedoelde 
module ziektekosten 
verzekeringstechnisch risico.

Or. en

Motivering

In artikel 109 bis, lid 2, wordt een uitzondering ingevoerd voor bepaalde particuliere 
zorgverzekeraars, met het doel om voor dergelijke bedrijven lagere kapitaalvereisten te kunnen 
vaststellen dan voor andere zorgverzekeraars. Deze uitzondering is niet gegrond. In de 
kaderrichtlijn zijn mechanismen als ondernemingsspecifieke parameters of interne modellen 
opgenomen om rekening te houden met bijzondere nationale omstandigheden.

Amendement 406
Diogo Feio

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 21
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 111 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie kan overeenkomstig 
artikel 301 bis en met inachtneming van 
de voorwaarden van de artikelen 301 ter 
en 301 quater gedelegeerde handelingen 
vaststellen ter bepaling van kwantitatieve 
grenzen en criteria voor in aanmerking 
komende activa. Deze gedelegeerde 
handelingen zijn van toepassing op 
tegenover technische voorzieningen 
staande activa, met uitzondering van activa 
die worden aangehouden voor 
levensverzekeringsovereenkomsten waarbij 
het beleggingsrisico door de 
verzekeringnemer wordt gedragen. Deze 
maatregelen worden door de Commissie 
herzien in het licht van de ontwikkelingen 
in de standaardformule en op de financiële
markten.

2. Om voor een consequente harmonisatie 
met betrekking tot het 
solvabiliteitskapitaalvereiste te zorgen, 
kan de EAV ontwerpen van 
reguleringsnormen opstellen ter bepaling 
van kwantitatieve grenzen en criteria voor 
in aanmerking komende activa teneinde 
rekening te houden met risico's die niet 
voldoende worden gedekt door een 
ondermodule.

De EAVB legt deze ontwerpen van 
technische reguleringsnormen uiterlijk op 
1 maart 2012 voor aan de Commissie.
Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
gedelegeerd de in de eerste alinea 
bedoelde technische reguleringsnormen 
overeenkomstig de artikelen 10 tot en met 
14 van Verordening (EU) nr. 1094/2010 
vast te stellen.
Deze technische reguleringsnormen zijn 
van toepassing op tegenover technische 
voorzieningen staande activa, met 
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uitzondering van activa die worden 
aangehouden voor 
levensverzekeringsovereenkomsten waarbij 
het beleggingsrisico door de 
verzekeringnemer wordt gedragen. Deze 
normen worden door de Commissie 
herzien in het licht van de ontwikkelingen 
in de standaardformule en op de financiële 
markten.

Or. en

Amendement 407
Sven Giegold

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 25 bis (nieuw)
Richtlijn 2009/139/EG
Artikel 129 – lid 4 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25 bis) In artikel 129, lid 4, wordt na de 
eerste alinea de volgende alinea 
ingevoegd:
"Bij de berekening van de in lid 3 
bedoelde onder- en bovengrens hoeven de 
ondernemingen het 
solvabiliteitskapitaalvereiste niet op 
kwartaalbasis te berekenen."

Or. en

Amendement 408
Miguel Portas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 29
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 135 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het onderkennen, meten, bewaken,
beheersen en rapporteren van risico’s die 
voortvloeien uit beleggingen met 
betrekking tot de eerste alinea van 
artikel 132, lid 2;

a) het onderkennen, meten, bewaken,
beheersen en intern rapporteren van 
risico’s die voortvloeien uit beleggingen 
met betrekking tot de eerste alinea van 
artikel 132, lid 2;
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Or. pt

Amendement 409
Miguel Portas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 29
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 135 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het onderkennen, meten, bewaken,
beheersen en rapporteren van specifieke 
risico’s die voortvloeien uit beleggingen in 
afgeleide instrumenten en in de tweede 
alinea van artikel 132, lid 4, bedoelde 
activa.

b) het onderkennen, meten, bewaken,
beheersen en intern rapporteren van 
specifieke risico’s die voortvloeien uit 
beleggingen in afgeleide instrumenten en 
in de tweede alinea van artikel 132, lid 4, 
bedoelde activa.

Or. pt

Amendement 410
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 30 – letter a
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 138 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij een uitzonderlijke daling op de 
financiële markten kan de 
toezichthoudende autoriteit, zoals bepaald 
door de EAVB overeenkomstig dit lid, de 
in lid 3, tweede alinea, bedoelde periode 
verlengen met een passende periode, 
rekening houdend met alle relevante 
factoren.

Bij een uitzonderlijke daling op de 
financiële markten kan de 
toezichthoudende autoriteit de in lid 3, 
tweede alinea, bedoelde periode verlengen 
met een passende periode, rekening 
houdend met alle relevante factoren.

Or. en

Amendement 411
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 30 – letter b
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Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 138 – lid 4 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd de bevoegdheden van de 
EAVB op grond van artikel 18 van 
Verordening …/… richt de EAVB voor de 
toepassing van dit lid op verzoek van de 
betrokken toezichthoudende autoriteit een 
individueel besluit tot de verzoekende 
toezichthoudende autoriteit waarin wordt 
vastgesteld dat er van een uitzonderlijke 
daling op de financiële markten sprake is. 
Er is sprake van een uitzonderlijke daling 
op de financiële markten indien een of 
meer verzekerings- of 
herverzekeringsondernemingen niet in 
staat is (zijn) te voldoen aan de in lid 3 
van dit artikel genoemde vereisten binnen 
de daarin bepaalde termijn, als gevolg van
een daling op de financiële markten die 
onvoorzien, fors en scherp is, die geen 
neergang is in het kader van de 
conjunctuurcyclus en die reeds een ernstige 
en ongunstige invloed heeft gehad op de 
financiële situatie van een of meer 
verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen die samen 
een aanzienlijk deel van de verzekerings-
en herverzekeringsmarkt in een of twee 
lidstaten vertegenwoordigen.

Onverminderd de bevoegdheden van de 
EAVB op grond van artikel 18 van 
Verordening (EU) nr. 1094/2010 kan de 
EAVB overeenkomstig artikel 16 van die 
verordening een aanbeveling doen waarin 
zij vaststelt dat naar haar oordeel van een 
uitzonderlijke daling op de financiële 
markten sprake is, wanneer zich een daling 
op de financiële markten heeft voorgedaan 
die onvoorzien, fors en scherp is, die geen 
neergang is in het kader van de 
conjunctuurcyclus en die reeds een ernstige 
en ongunstige invloed heeft gehad op de 
financiële situatie van een of meer 
verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen die samen 
een aanzienlijk deel van de verzekerings-
en herverzekeringsmarkt in een of twee 
lidstaten vertegenwoordigen.

Or. en

Amendement 412
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 30 – letter b
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 138 – lid 4 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd de bevoegdheden van de 
EAVB op grond van artikel 18 van 
Verordening …/… richt de EAVB voor de 
toepassing van dit lid op verzoek van de 

Onverminderd de bevoegdheden van de 
EAVB op grond van artikel 18 van 
Verordening (EU) nr. 1094/2010 richt de 
EAVB voor de toepassing van dit lid op 
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betrokken toezichthoudende autoriteit een 
individueel besluit tot de verzoekende 
toezichthoudende autoriteit waarin wordt 
vastgesteld dat er van een uitzonderlijke 
daling op de financiële markten sprake is. 
Er is sprake van een uitzonderlijke daling 
op de financiële markten indien een of 
meer verzekerings- of 
herverzekeringsondernemingen niet in staat 
is (zijn) te voldoen aan de in lid 3 van dit 
artikel genoemde vereisten binnen de 
daarin bepaalde termijn, als gevolg van een 
daling op de financiële markten die 
onvoorzien, fors en scherp is, die geen 
neergang is in het kader van de 
conjunctuurcyclus en die reeds een ernstige 
en ongunstige invloed heeft gehad op de 
financiële situatie van een of meer 
verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen die samen 
een aanzienlijk deel van de verzekerings-
en herverzekeringsmarkt in een of twee 
lidstaten vertegenwoordigen.

verzoek van de betrokken 
toezichthoudende autoriteit een individueel 
besluit tot de verzoekende 
toezichthoudende autoriteit waarin wordt 
vastgesteld dat er van een uitzonderlijke 
daling op de financiële markten sprake is. 
Er is sprake van een uitzonderlijke daling 
op de financiële markten indien een of 
meer verzekerings- of 
herverzekeringsondernemingen niet in staat 
is (zijn) te voldoen aan de in lid 3 van dit 
artikel genoemde vereisten binnen de 
daarin bepaalde termijn, als gevolg van een 
daling op de financiële markten die 
onvoorzien, fors en scherp is, die geen 
neergang is in het kader van de 
conjunctuurcyclus en die reeds een ernstige 
en ongunstige invloed heeft gehad op de 
financiële situatie van een of meer 
verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen die samen 
een aanzienlijk deel van de verzekerings-
en herverzekeringsmarkt in een of twee 
lidstaten vertegenwoordigen.

Or. en

Amendement 413
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 30 – letter b
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 138 – lid 4 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De EAVB evalueert ten minste eenmaal 
per maand of de in de vierde alinea 
bedoelde voorwaarden op de datum van de 
evaluatie nog steeds van toepassing zijn en 
trekt dit besluit in indien niet langer is 
voldaan aan een of meer van de in de 
vierde alinea bedoelde voorwaarden 
waarop het besluit was gebaseerd. Daarom 
richt de EAVB een individueel besluit tot 
de betrokken toezichthoudende autoriteit 
waarin wordt vastgesteld dat niet langer 
van een uitzonderlijke daling op de 

De EAVB evalueert ten minste eenmaal 
per maand of de in de vierde alinea 
bedoelde voorwaarden op de datum van de 
evaluatie nog steeds van toepassing zijn en 
trekt deze aanbeveling in indien niet langer 
is voldaan aan een of meer van de in de 
vierde alinea bedoelde voorwaarden 
waarop de aanbeveling was gebaseerd. 
Daarom richt de EAVB een individuele 
aanbeveling tot de betrokken 
toezichthoudende autoriteit waarin wordt 
vastgesteld dat niet langer van een 



PE472.278v01-00 86/139 AM\877719NL.doc

NL

financiële markten sprake is. uitzonderlijke daling op de financiële 
markten sprake is.

Or. en

Amendement 414
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 30 – letter b
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 138 – lid 4 – alinea 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De toezichthoudende autoriteiten doen 
alles wat in hun vermogen ligt om aan de 
aanbevelingen van de EAVB te voldoen.

Or. en

Amendement 415
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 30 – letter b
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 138 – lid 4 – alinea 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Binnen het kader van hun bevoegdheden 
doen de betrokken toezichthoudende 
autoriteiten alles wat in hun vermogen 
ligt om hun besluit om de in lid 4 bedoelde 
periode niet te verlengen, in het kader van 
het college van toezichthouders toe te 
lichten.

Or. en

Amendement 416
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 30 – letter b
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Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 138 – lid 4 – alinea 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien zich binnen het college van 
toezichthouders een verschil van mening 
voordoet met betrekking tot het besluit 
van de betrokken toezichthoudende 
autoriteit om de in lid 4 bedoelde periode 
niet te verlengen, kan de 
groepstoezichthouder of een van de 
andere betrokken toezichthoudende 
autoriteiten de EAVB raadplegen. De 
EAVB wordt binnen één maand 
geraadpleegd en alle betrokken 
toezichthoudende autoriteiten worden 
daarvan in kennis gesteld. Wanneer de 
EAVB is geraadpleegd, bestudeert de 
betrokken toezichthoudende autoriteit het 
advies van deze Autoriteit naar behoren 
alvorens een besluit te nemen. 
Overeenkomstig artikel 19, lid 2, van 
Verordening (EU) nr. 1094/2010 treedt de 
EAVB in dat stadium als bemiddelaar op.

Or. en

Amendement 417
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 30 – letter b
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 138 – lid 4 – alinea 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Nadat de EAVB een aanbeveling heeft 
gedaan, deelt elke betrokken 
toezichthoudende autoriteit binnen 7 
dagen mede of zij gevolg geeft of zal 
geven aan die aanbeveling. Indien een 
toezichthoudende autoriteit daaraan geen 
gevolg geeft of niet voornemens is gevolg 
te geven, stelt zij de EAVB daarvan onder 
vermelding van de redenen in kennis.

Or. en
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Amendement 418
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 30 – letter b
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 138 – lid 4 – alinea's 5 quater en 5 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien aan het einde van de in lid 6 
bedoelde termijn geen overeenstemming is 
bereikt binnen het college van 
toezichthouders of indien de 
groepstoezichthouder dan wel een van de 
betrokken toezichthoudende autoriteiten 
het besluit van de betrokken 
toezichthoudende autoriteit tot niet-
verlenging overeenkomstig artikel 19 van 
Verordening (EU) nr. 1094/2010 naar de 
EAVB heeft doorverwezen, schort de 
betrokken toezichthoudende autoriteit 
haar besluit op en wacht zij het besluit af 
dat de EAVB eventueel overeenkomstig 
artikel 19, lid 3, van die verordening 
neemt; vervolgens neemt zij haar besluit 
in overeenstemming met het eventuele 
besluit van de EAVB.
De in de leden 5 en 6 bedoelde termijn 
wordt als verzoeningsperiode in de zin van 
artikel 19, lid 2, van die verordening 
beschouwd. De EAVB neemt haar besluit 
binnen twee maanden. De zaak wordt niet 
meer naar de EAVB doorverwezen na het 
einde van de in lid 5 bedoelde termijn of 
nadat tussen de betrokken 
toezichthoudende autoriteiten 
overeenstemming is bereikt.

Or. en

Amendement 419
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 30 – letter b
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Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 138 – lid 4 – alinea 5 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De EAVB maakt bij de publicatie van de 
aanbeveling bekend of een 
toezichthoudende autoriteit geen gevolg 
geeft of niet voornemens is gevolg te 
geven aan die aanbeveling. De EAVB kan 
per geval eveneens besluiten om de 
redenen bekend te maken die de 
toezichthoudende autoriteit daartoe heeft 
aangevoerd. De toezichthoudende 
autoriteit wordt vooraf in kennis gesteld 
van een dergelijke bekendmaking.

Or. en

Amendement 420
Sven Giegold

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 32
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 155 – lid 3 – alinea 1 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorts mag de toezichthoudende autoriteit 
van de lidstaat van ontvangst de zaak 
overeenkomstig artikel 19 van 
Verordening …/2010 [de EAVB-
verordening] naar de EAVB 
doorverwijzen en om haar advies 
verzoeken. In dit geval mag de EAVB 
handelen overeenkomstig de haar bij dat 
artikel verleende bevoegdheden.

Voorts mag de toezichthoudende autoriteit 
van de lidstaat van ontvangst of de 
toezichthoudende autoriteit van de lidstaat 
van herkomst de zaak overeenkomstig 
artikel 19, leden 1 tot en met 4 en 6, van 
Verordening (EU) nr. 1094/2010 naar de 
EAVB doorverwijzen en om haar advies 
verzoeken. In dit geval mag de EAVB 
handelen overeenkomstig de haar bij dat 
artikel verleende bevoegdheden.

Or. en

Motivering

Het is niet op voorhand duidelijk of de lidstaat van ontvangst of de lidstaat van herkomst beter in 
staat is om in te grijpen. De bevoegdheid van de lidstaat van ontvangst om dit te doen zijn, met 
name met betrekking tot bestaande verzekeringsovereenkomsten, mogelijk niet toereikend om de 
onderneming te beletten inbreuk te maken op de nationale wetgeving.
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Amendement 421
Sven Giegold

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 33
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 158 – lid 2 – alinea 1 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorts mag de toezichthoudende autoriteit 
van de lidstaat van ontvangst de zaak 
overeenkomstig artikel 19 van 
Verordening …/2010 [de EAVB-
verordening] naar de EAVB 
doorverwijzen en om haar advies 
verzoeken. In dit geval mag de EAVB 
handelen overeenkomstig de haar bij dat 
artikel verleende bevoegdheden.

Voorts mag de toezichthoudende autoriteit 
van de lidstaat van ontvangst of de 
toezichthoudende autoriteit van de lidstaat 
van herkomst de zaak overeenkomstig 
artikel 19, leden 1 tot en met 4 en 6, van 
Verordening (EU) nr. 1094/2010 naar de 
EAVB doorverwijzen en om haar advies 
verzoeken. In dit geval mag de EAVB 
handelen overeenkomstig de haar bij dat 
artikel verleende bevoegdheden.

Or. en

Motivering

Het is niet op voorhand duidelijk of de lidstaat van ontvangst of de lidstaat van herkomst beter in 
staat is om in te grijpen. De bevoegdheid van de lidstaat van ontvangst om dit te doen zijn, met 
name met betrekking tot bestaande verzekeringsovereenkomsten, mogelijk niet toereikend om de 
onderneming te beletten inbreuk te maken op de nationale wetgeving.

Amendement 422
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 33 bis (nieuw)
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 159

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33 bis) Artikel 159 wordt vervangen 
door:

"Artikel 159
Statistische informatie over 

grensoverschrijdende werkzaamheden
Elke verzekeringsonderneming stelt, 
afzonderlijk voor in het kader van het 
recht van vestiging en in het kader van 



AM\877719NL.doc 91/139 PE472.278v01-00

NL

het vrij verrichten van diensten tot stand 
gekomen transacties, de 
toezichthoudende autoriteit van haar 
lidstaat van herkomst in kennis van het 
bedrag aan premies, schadegevallen en 
provisies, telkens zonder aftrek van 
herverzekering door de lidstaat, en wel 
als volgt:
a) voor schadeverzekeringen, per 
branche zoals vermeld in de 
desbetreffende gedelegeerde handeling;
b) voor levensverzekeringen, voor elk 
van de branches I tot en met IX zoals 
vermeld in de desbetreffende gedelegeerde 
handeling.
Wat betreft branche 10 in deel A van 
bijlage I, met uitzondering van de 
aansprakelijkheid van de vervoerder, 
brengt de betrokken onderneming deze 
toezichthoudende autoriteit ook op de 
hoogte van de frequentie en de
gemiddelde kosten van de 
schadegevallen.
De toezichthoudende autoriteit van de 
lidstaat van herkomst deelt de in de 
eerste en de tweede alinea bedoelde 
informatie binnen een redelijke termijn 
in geaggregeerde vorm mee aan de 
toezichthoudende autoriteiten van een 
betrokken lidstaat als zij daarom 
verzoeken."

Or. en

Motivering

De onderverdeling in artikel 159 moet de indeling in branches volgen van de Solvabiliteit II-
richtlijn.

Amendement 423
Peter Skinner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 35 – letter b
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 172 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"4. In afwijking van lid 3 en de tweede 
alinea van artikel 134, lid 1, wordt 
gedurende een overgangsperiode de in 
artikel 172, lid 3, en de tweede alinea van 
artikel 134, lid 1, bedoelde behandeling 
toegepast op 
herverzekeringsovereenkomsten die 
worden gesloten met ondernemingen 
waarvan het hoofdkantoor is gelegen in 
een derde land dat op 31 december 2012 
naar alle waarschijnlijkheid niet volledig 
zal voldoen aan de in lid 1 bedoelde 
criteria voor de toetsing van 
gelijkwaardigheid inzake 
solvabiliteitsregelingen. De 
overgangsperiode duurt maximaal vijf 
jaar, te rekenen vanaf de in de eerste 
alinea van artikel 309, lid 1, bedoelde 
datum. Deze afwijking geldt uitsluitend 
wanneer de Commissie overeenkomstig 
lid 6 het besluit heeft genomen dat het 
derde land aan de gespecificeerde 
voorwaarden voldoet.

Schrappen

Or. en

Motivering

De gelijkwaardigheid van de regelingen van derde landen dient in het kader van de maatregelen 
ter uitvoering van de Solvabiliteit II-richtlijn te worden behandeld.

Amendement 424
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 35 – letter b
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 172 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In afwijking van lid 3 en de tweede 
alinea van artikel 134, lid 1, wordt 
gedurende een overgangsperiode de in 
artikel 172, lid 3, en de tweede alinea van 
artikel 134, lid 1, bedoelde behandeling 

4. Onverminderd het bepaalde in lid 1,
kan de Commissie overeenkomstig artikel 
301 bis en daarin bijgestaan door de 
EAVB overeenkomstig artikel 33, lid 2, 
van Verordening (EU) nr. 1094/2010, 
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toegepast op
herverzekeringsovereenkomsten die 
worden gesloten met ondernemingen 
waarvan het hoofdkantoor is gelegen in
een derde land dat op 31 december 2012 
naar alle waarschijnlijkheid niet volledig 
zal voldoen aan de in lid 1 bedoelde 
criteria voor de toetsing van 
gelijkwaardigheid inzake 
solvabiliteitsregelingen. De 
overgangsperiode duurt maximaal vijf 
jaar, te rekenen vanaf de in de eerste 
alinea van artikel 309, lid 1, bedoelde 
datum. Deze afwijking geldt uitsluitend 
wanneer de Commissie overeenkomstig 
lid 6 het besluit heeft genomen dat het 
derde land aan de gespecificeerde 
voorwaarden voldoet.

voor een beperkte periode besluiten dat de 
solvabiliteitsregeling van een derde land 
die wordt toegepast op
herverzekeringsactiviteiten van 
ondernemingen waarvan het hoofdkantoor
in dat derde land is gelegen, voor bepaalde 
tijd wordt aangemerkt als gelijkwaardig 
aan die waarin titel I voorziet, indien dat 
derde land ten minste aan de volgende
voorwaarden voldoet:

a) het derde land heeft een 
convergentieprogramma vastgesteld ten
einde aan deze verplichting te voldoen;
b) het derde land wijst voldoende 
middelen toe voor het nakomen van deze 
verplichting;
c) met het derde land zijn overeenkomstig 
artikel 264 overeenkomsten gesloten 
betreffende de uitwisseling van 
vertrouwelijke toezichtinformatie;
d) het derde land voldoet aan de 
kernbeginselen, beginselen en normen die 
zijn vastgesteld door de International 
Association of Insurance Supervisors 
(IAIS).
In de besluitvorming over 
gelijkwaardigheid voor bepaalde tijd 
wordt rekening gehouden met de 
overeenkomstig artikel 177 opgestelde 
verslagen van de Commissie. De 
desbetreffende besluiten worden 
regelmatig geëvalueerd op basis van de 
voortgangsverslagen van het betrokken 
derde land, die om de zes maanden ter 
beoordeling aan de Commissie en de 
EAVB worden voorgelegd.
De EAVB maakt op haar website een lijst 
van alle in de eerste alinea bedoelde derde 
landen bekend en houdt deze lijst actueel.
De Commissie kan overeenkomstig artikel 
301 bis gedelegeerde handelingen 
vaststellen tot nadere bepaling van de in 
de eerste alinea omschreven voorwaarden.

Or. en
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Amendement 425
Corien Wortmann-Kool

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 35 – letter b
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 172 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In afwijking van lid 3 en de tweede 
alinea van artikel 134, lid 1, wordt 
gedurende een overgangsperiode de in 
artikel 172, lid 3, en de tweede alinea van 
artikel 134, lid 1, bedoelde behandeling 
toegepast op 
herverzekeringsovereenkomsten die 
worden gesloten met ondernemingen 
waarvan het hoofdkantoor is gelegen in een 
derde land dat op 31 december 2012 naar 
alle waarschijnlijkheid niet volledig zal 
voldoen aan de in lid 1 bedoelde criteria 
voor de toetsing van gelijkwaardigheid 
inzake solvabiliteitsregelingen. De 
overgangsperiode duurt maximaal vijf 
jaar, te rekenen vanaf de in de eerste 
alinea van artikel 309, lid 1, bedoelde 
datum. Deze afwijking geldt uitsluitend 
wanneer de Commissie overeenkomstig 
lid 6 het besluit heeft genomen dat het 
derde land aan de gespecificeerde 
voorwaarden voldoet. 

4. Onverminderd het bepaalde in lid 1,
kan de Commissie overeenkomstig artikel 
301 bis en daarin bijgestaan door de 
EAVB overeenkomstig artikel 33, lid 2, 
van Verordening (EU) nr. 1094/2010, 
voor een beperkte periode besluiten dat de 
solvabiliteitsregeling van een derde land
die wordt toegepast op 
herverzekeringsactiviteiten van 
ondernemingen waarvan het hoofdkantoor
is gelegen in dat derde land, voor bepaalde 
tijd wordt aangemerkt als gelijkwaardig 
aan die waarin titel I voorziet, waarbij de 
volgende leidende beginselen in acht 
worden genomen:
a) het derde land heeft de Europese Unie 
schriftelijke verklaringen overgelegd 
waarin het zich ertoe verplicht een 
solvabiliteitsregeling vast te stellen en toe 
te passen die vóór het verstrijken van die 
periode zal kunnen voldoen aan de 
voorwaarden om overeenkomstig lid 2 als 
gelijkwaardig te worden beoordeeld;
b) het derde land heeft een 
convergentieprogramma vastgesteld 
teneinde aan deze verplichting te voldoen;
c) het derde land wijst voldoende 
middelen toe voor het nakomen van deze 
verplichting;
d) de bestaande solvabiliteitsregeling van 
het derde land is risicogeoriënteerd en 
gebaseerd op de marktwaardering van 
activa en passiva, of zal dit zijn;
e) met het derde land zijn overeenkomstig 
artikel 264 overeenkomsten gesloten 
betreffende de uitwisseling van 
vertrouwelijke toezichtinformatie;
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f) het derde land voldoet aan de 
kernbeginselen die zijn vastgesteld door 
de International Association of Insurance 
Supervisors (IAIS).
In de besluitvorming over 
gelijkwaardigheid voor bepaalde tijd 
wordt rekening gehouden met de 
overeenkomstig artikel 177 opgestelde 
verslagen van de Commissie. De 
desbetreffende besluiten worden 
regelmatig geëvalueerd op basis van de 
voortgangsverslagen van de EAVB, die 
om de zes maanden ter beoordeling aan 
de Commissie worden voorgelegd.
De EAVB maakt op haar website een lijst 
van alle in de eerste alinea bedoelde derde 
landen bekend en houdt deze lijst actueel.
De Commissie kan overeenkomstig artikel 
301 bis gedelegeerde handelingen 
vaststellen tot nadere bepaling van de in 
de eerste alinea omschreven leidende 
beginselen.

Or. en

Amendement 426
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 35 – letter b
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 172 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In afwijking van lid 3 en de tweede 
alinea van artikel 134, lid 1, wordt 
gedurende een overgangsperiode de in 
artikel 172, lid 3, en de tweede alinea van 
artikel 134, lid 1, bedoelde behandeling 
toegepast op 
herverzekeringsovereenkomsten die 
worden gesloten met ondernemingen 
waarvan het hoofdkantoor is gelegen in een 
derde land dat op 31 december 2012 naar 
alle waarschijnlijkheid niet volledig zal 
voldoen aan de in lid 1 bedoelde criteria 

4. In afwijking van lid 3 en de tweede 
alinea van artikel 134, lid 1, wordt 
gedurende een overgangsperiode de in 
artikel 172, lid 3, en de tweede alinea van 
artikel 134, lid 1, bedoelde behandeling 
toegepast op 
herverzekeringsovereenkomsten die 
worden gesloten met ondernemingen 
waarvan het hoofdkantoor is gelegen in een 
derde land dat op 31 december 2012 naar 
alle waarschijnlijkheid niet volledig zal 
voldoen aan de in lid 1 bedoelde criteria 
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voor de toetsing van gelijkwaardigheid 
inzake solvabiliteitsregelingen. De 
overgangsperiode duurt maximaal vijf jaar, 
te rekenen vanaf de in de eerste alinea van 
artikel 309, lid 1, bedoelde datum. Deze 
afwijking geldt uitsluitend wanneer de 
Commissie overeenkomstig lid 6 het 
besluit heeft genomen dat het derde land 
aan de gespecificeerde voorwaarden 
voldoet.

voor de toetsing van gelijkwaardigheid 
inzake solvabiliteitsregelingen. De 
overgangsperiode duurt maximaal vijf jaar, 
te rekenen vanaf de in de eerste alinea van 
artikel 309, lid 1, bedoelde datum. De 
Commissie kan deze termijn met 2 jaar 
verlengen indien het derde land nog niet 
aan alle verplichtingen heeft voldaan, 
maar wel aanzienlijke vooruitgang heeft 
geboekt. Deze afwijking geldt uitsluitend 
wanneer de Commissie overeenkomstig lid 
6 het besluit heeft genomen dat het derde 
land aan de gespecificeerde voorwaarden 
voldoet.

(de wijziging is eveneens van toepassing op 
de artikelen 227 en 260 van Richtlijn 
2009/138/EG)

Or. en

Motivering

De wettelijke procedures en wijzigingen in de regelgeving die nodig zijn om een regeling als 
gelijkwaardig aan te merken, moeten een zekere flexibiliteit inhouden. Dit om te waarborgen dat 
de doelstelling van gelijkwaardigheid aan het einde van de overgangsperiode wordt bereikt. 
Anders worden punten van zorg met betrekking tot gelijke concurrentievoorwaarden en 
handelsverstoringen pas op een later tijdstip duidelijk.

Amendement 427
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 35 – letter b
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 172 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie kan overeenkomstig 
artikel 301 bis en met inachtneming van de 
voorwaarden van de artikelen 301 ter en 
301 quater gedelegeerde handelingen 
vaststellen waarin met betrekking tot lid 4 
nadere invulling wordt gegeven aan de 
duur van de overgangsperiode, die korter 
mag zijn dan het maximum van vijf jaar en 
aan de voorwaarden waaraan het derde 
land moet voldoen. Deze voorwaarden 
betreffen de toezeggingen die door de 

5. De Commissie kan overeenkomstig 
artikel 301 bis en met inachtneming van de 
voorwaarden van de artikelen 301 ter en 
301 quater gedelegeerde handelingen 
vaststellen waarin met betrekking tot lid 4 
nadere invulling wordt gegeven aan de 
duur van de overgangsperiode, die korter 
mag zijn dan het maximum van vijf jaar en 
aan de voorwaarden waaraan het derde 
land moet voldoen. Deze voorwaarden 
betreffen de toezeggingen die door de 
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toezichthoudende autoriteiten zijn gedaan, 
hun convergentie naar een gelijkwaardige 
regeling binnen een gestelde termijn, de 
bestaande of beoogde inhoud van de 
regeling en kwesties met betrekking tot 
samenwerking, uitwisseling van informatie 
en beroepsplicht.

toezichthoudende autoriteiten zijn gedaan, 
hun convergentie naar een gelijkwaardige 
regeling binnen een gestelde termijn en 
kwesties met betrekking tot samenwerking, 
uitwisseling van informatie en 
beroepsplicht.

Or. en

Motivering

De wettelijke procedures en wijzigingen in de regelgeving die nodig zijn om een regeling als 
gelijkwaardig aan te merken, moeten een zekere flexibiliteit inhouden. Dit om te waarborgen dat 
de doelstelling van gelijkwaardigheid aan het einde van de overgangsperiode wordt bereikt. 
Anders worden punten van zorg met betrekking tot gelijke concurrentievoorwaarden en 
handelsverstoringen pas op een later tijdstip duidelijk.

Amendement 428
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 35 – letter b bis (nieuw)
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 172 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) Aan artikel 172 wordt het volgende 
lid 6 bis toegevoegd:
"6 bis. Wanneer de overgangsperiode drie 
jaar van kracht is, begint de Commissie 
met een evaluatie van de vooruitgang die 
het derde land heeft geboekt met het oog 
op gelijkwaardigheid, en wel aan de hand 
van de volgende ijkpunten:
a) de solvabiliteitsregeling is 
risicogeoriënteerd;
b) het derde land beschikt over een 
onafhankelijk toezichtstelsel dat is 
gebaseerd op de beginselen van de IAIS;
c) het derde land beschikt over een 
verzekeringsmarkt die openstaat voor 
verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen die in een 
ander rechtsgebied zijn gevestigd;
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In overeenstemming met de conclusies 
van de evaluatie kan de Commissie de 
overgangsperiode aan het eind van de 
overgangstermijn van 5 jaar verlengen 
met een periode van 5 jaar.
Wanneer een derde land na 5 jaar 
vooruitgang heeft geboekt met het oog op 
gelijkwaardigheid, kan de 
overgangsperiode met 5 jaar worden 
verlengd."

Or. en

Motivering

Op grond van het langetermijnkarakter van het verzekeringsbedrijf en het belang van het 
vermogen om op een bepaalde markt te concurreren, is een termijn van vijf jaar niet voldoende. 
Er is een grotere mate van zekerheid vereist, zodat het mogelijk moet zijn de termijn met nog 
eens vijf jaar te verlengen indien vooruitgang is geboekt met het oog op gelijkwaardigheid. Er zij 
aan herinnerd dat de EU meer dan vijftien jaar nodig heeft gehad om de Solvabiliteit II-richtlijn 
te ontwikkelen.

Amendement 429
Sven Giegold

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 38
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 216 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De Commissie kan overeenkomstig 
artikel 301 bis en met inachtneming van 
de voorwaarden van de artikelen 301 ter
en 301 quater gedelegeerde handelingen 
vaststellen waarin nadere invulling wordt 
gegeven aan de omstandigheden waaronder 
het in lid 1 bedoelde besluit kan worden 
genomen.

7. De EAVB kan ontwerpen van 
technische reguleringsnormen uitwerken
waarin nadere invulling wordt gegeven aan 
de omstandigheden waaronder het in lid 1 
bedoelde besluit kan worden genomen.

De EAVB legt deze ontwerpen van 
technische reguleringsnormen voor aan 
de Commissie.
Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
gedelegeerd deze technische 
reguleringsnormen overeenkomstig de 
artikelen 10 tot en met 14 van 
Verordening (EU) nr. 1095/2010 vast te 
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stellen.

Or. en

Amendement 430
Peter Skinner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 40
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 227 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"Hierbij raadpleegt de 
groepstoezichthouder de andere betrokken 
toezichthoudende autoriteiten en de 
EAVB alvorens een besluit over de 
gelijkwaardigheid te nemen."

Schrappen

Or. en

Motivering

De gelijkwaardigheid van de regelingen van derde landen dient in het kader van de maatregelen 
ter uitvoering van de Solvabiliteit II-richtlijn te worden behandeld.

Amendement 431
Peter Skinner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 41
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 227 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"3. De Commissie kan overeenkomstig 
artikel 301 bis en met inachtneming van 
de voorwaarden van de artikelen 301 ter 
en 301 quater gedelegeerde handelingen 
vaststellen die criteria bevatten om te 
bepalen of de solvabiliteitsregeling van 
een derde land gelijkwaardig is aan die 
van titel I, hoofdstuk VI."

Schrappen

Or. en
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Motivering

De gelijkwaardigheid van de regelingen van derde landen dient in het kader van de maatregelen 
ter uitvoering van de Solvabiliteit II-richtlijn te worden behandeld.

Amendement 432
Peter Skinner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 42
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 227 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"6. In afwijking van de tweede alinea van 
lid 1 kunnen de lidstaten gedurende een 
overgangsperiode voorschrijven dat bij de 
berekening van de solvabiliteit van de 
groep met betrekking tot de in die alinea 
bedoelde onderneming rekening wordt 
gehouden met het door het betrokken 
derde land vastgestelde 
solvabiliteitskapitaalvereiste en met het 
voor het voldoen aan dat vereiste in 
aanmerking komend eigen vermogen als 
voorgeschreven door het betrokken derde 
land. De overgangsperiode duurt 
maximaal vijf jaar, te rekenen vanaf de in 
de eerste alinea van artikel 309, lid 1, 
bedoelde datum. Deze afwijking geldt 
uitsluitend wanneer de Commissie 
overeenkomstig lid 7 het besluit heeft 
genomen dat het derde land aan de 
gespecificeerde voorwaarden voldoet.

Schrappen

Or. en

Motivering

De gelijkwaardigheid van de regelingen van derde landen dient in het kader van de maatregelen 
ter uitvoering van de Solvabiliteit II-richtlijn te worden behandeld.

Amendement 433
Corien Wortmann-Kool

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 42
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Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 227 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. In afwijking van de tweede alinea van 
lid 1 kunnen de lidstaten gedurende een 
overgangsperiode voorschrijven dat bij de 
berekening van de solvabiliteit van de 
groep met betrekking tot de in die alinea 
bedoelde onderneming rekening wordt 
gehouden met het door het betrokken 
derde land vastgestelde 
solvabiliteitskapitaalvereiste en met het 
voor het voldoen aan dat vereiste in 
aanmerking komend eigen vermogen als 
voorgeschreven door het betrokken derde 
land. De overgangsperiode duurt 
maximaal vijf jaar, te rekenen vanaf de in 
de eerste alinea van artikel 309, lid 1, 
bedoelde datum. Deze afwijking geldt 
uitsluitend wanneer de Commissie 
overeenkomstig lid 7 het besluit heeft 
genomen dat het derde land aan de 
gespecificeerde voorwaarden voldoet.

6. Onverminderd het bepaalde in lid 5, 
tweede alinea, kan de Commissie
overeenkomstig artikel 301 bis en daarin 
bijgestaan door de EAVB overeenkomstig 
artikel 33, lid 2, van Verordening (EU) nr. 
1094/2010, voor een beperkte periode 
besluiten dat de toezichtregeling van een 
derde land die wordt toegepast op 
ondernemingen waarvan het 
hoofdkantoor in dat derde land is gelegen, 
voor bepaalde tijd wordt aangemerkt als 
gelijkwaardig aan die waarin titel I, 
hoofdstuk IV, voorziet, waarbij de 
volgende leidende beginselen in acht 
worden genomen:
a) het derde land heeft de Europese Unie 
schriftelijke verklaringen overgelegd 
waarin het zich ertoe verplicht een 
toezichtregeling vast te stellen en toe te 
passen die vóór het verstrijken van die 
periode zal kunnen voldoen aan de 
voorwaarden om overeenkomstig lid 2 als 
gelijkwaardig te worden beoordeeld;
b) het derde land heeft een 
convergentieprogramma vastgesteld 
teneinde aan deze verplichting te voldoen;
c) het derde land wijst voldoende 
middelen toe voor het nakomen van deze 
verplichting;
d) de bestaande toezichtregeling van het 
derde land is risicogeoriënteerd en 
gebaseerd op de marktwaardering van 
activa en passiva, of zal dit zijn;
e) met het derde land zijn overeenkomstig 
artikel 264 overeenkomsten gesloten 
betreffende de uitwisseling van 
vertrouwelijke toezichtinformatie;
f) het derde land voldoet aan de 
kernbeginselen die zijn vastgesteld door 
de International Association of Insurance 
Supervisors (IAIS).
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In de besluitvorming over 
gelijkwaardigheid voor bepaalde tijd 
wordt rekening gehouden met de 
overeenkomstig artikel 177 opgestelde 
verslagen van de Commissie. De 
desbetreffende besluiten worden 
regelmatig geëvalueerd op basis van de 
voortgangsverslagen van de EAVB, die 
halfjaarlijks ter beoordeling aan de 
Commissie worden voorgelegd.
De EAVB maakt op haar website een lijst 
van alle in dit artikel bedoelde derde 
landen bekend en houdt deze lijst actueel.
De Commissie kan overeenkomstig artikel 
301 bis gedelegeerde handelingen 
vaststellen tot nadere bepaling van de in 
de eerste alinea omschreven leidende 
beginselen.

Or. en

Amendement 434
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 42 bis (nieuw)
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 227 – lid 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42 bis) Aan artikel 227 wordt het 
volgende lid 8 bis toegevoegd:
"8 bis. Wanneer de overgangsperiode drie 
jaar van kracht is, begint de Commissie 
met een evaluatie van de vooruitgang die 
het derde land heeft geboekt met het oog 
op gelijkwaardigheid, en wel aan de hand 
van de volgende ijkpunten:
a) de solvabiliteitsregeling is 
risicogeoriënteerd;
b) het derde land beschikt over een 
onafhankelijk toezichtstelsel dat is 
gebaseerd op de beginselen van de IAIS;
c) het derde land beschikt over een 
verzekeringsmarkt die openstaat voor 
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verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen die in een 
ander rechtsgebied zijn gevestigd;
In overeenstemming met de conclusies 
van de evaluatie kan de Commissie de 
overgangsperiode aan het eind van de 
overgangstermijn van 5 jaar verlengen 
met een periode van 5 jaar.
Wanneer een derde land na 5 jaar 
vooruitgang heeft geboekt met het oog op 
gelijkwaardigheid, kan de 
overgangsperiode met 5 jaar worden 
verlengd."

Or. en

Motivering

Op grond van het langetermijnkarakter van het verzekeringsbedrijf en het belang van het 
vermogen om op een bepaalde markt te concurreren, is een termijn van vijf jaar niet voldoende.
Er is een grotere mate van zekerheid vereist, zodat het mogelijk moet zijn de termijn met nog 
eens vijf jaar te verlengen indien vooruitgang is geboekt met het oog op gelijkwaardigheid. Er zij 
aan herinnerd dat de EU meer dan vijftien jaar nodig heeft gehad om de Solvabiliteit II-richtlijn 
te ontwikkelen.

Amendement 435
Sven Giegold

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 42 bis (nieuw)
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 230 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42 bis) Artikel 230, lid 2, eerste alinea, 
wordt vervangen door:
"2. Het op basis van geconsolideerde 
gegevens berekende 
solvabiliteitskapitaalvereiste op 
groepsniveau (het geconsolideerde 
solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep) 
wordt berekend aan de hand van de 
standaardformule en, in voorkomend 
geval, een goedgekeurd intern model, 
zoals beschreven in artikel 100 en op een 
wijze die strookt met de algemene 
beginselen vervat in titel I, hoofdstuk VI, 
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afdeling 4, onderafdelingen 1 en 2, en in 
titel I, hoofdstuk VI, afdeling 4, 
onderafdelingen 1 resp. 3."

Or. en

Motivering

De crisis heeft de gevaren laten zien van een al te groot vertrouwen in interne modellen. Met dit 
amendement wordt ervoor gezorgd dat de standaardformule steeds met het doel wordt berekend 
om a) vergelijkingen tussen verzekeraars te vergemakkelijken, b) een vergelijking mogelijk te 
maken tussen de resultaten van het interne model met die van de standaardformule om de 
aandacht van toezichthouders te vestigen op de belangrijkste verschillen en meer inzicht te 
krijgen in de zwakke en sterke punten van het interne model en het model van de 
toezichthouders, en c) in wettelijke maatstaven te voorzien waaraan de resultaten van de interne 
modellen moeten voldoen. 

Amendement 436
Burkhard Balz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 44
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 234

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt overeenkomstig artikel 
301 bis en met inachtneming van de 
voorwaarden van de artikelen 301 ter en 
301 quater gedelegeerde handelingen vast
waarin nadere invulling wordt gegeven aan 
de technische beginselen en methoden 
vervat in de artikelen 220 tot en met 229 en 
de toepassing van de artikelen 230 tot en 
met 233 om een eenvormige toepassing in 
de Unie te bevorderen.

Om een consequente harmonisatie van de 
bepalingen van dit artikel te waarborgen, 
werkt de EAVB aan ontwerpen van 
technische reguleringsnormen waarin 
nadere invulling wordt gegeven aan de 
technische beginselen en methoden vervat 
in de artikelen 220 tot en met 229 en de 
toepassing van de artikelen 230 tot en met 
233, waarbij zij rekening houdt met het 
economische karakter van specifieke 
juridische structuren.
De EAVB legt deze ontwerpen van 
technische reguleringsnormen uiterlijk op 
1 maart 2012 voor aan de Commissie.
Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
gedelegeerd de in de eerste alinea 
bedoelde technische reguleringsnormen 
overeenkomstig de artikelen 10 tot en met 
14 van Verordening (EU) nr. 1094/2010 
vast te stellen.
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Or. en

Amendement 437
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 54 – letter a bis (nieuw)
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 248 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) Lid 3 wordt vervangen door:
"3. Ook de toezichthoudende autoriteiten 
van belangrijke bijkantoren en verbonden 
ondernemingen kunnen deelnemen aan 
de colleges van toezichthouders. Hun 
deelneming beperkt zich echter tot het 
doel van een efficiënte uitwisseling van 
informatie. 
Indien nodig kan de groepstoezichthouder 
de relevante centrale banken van het 
Europees Stelsel van Centrale Banken 
(met inbegrip van de ECB) verzoeken deel 
te nemen aan de activiteiten van het 
college van toezichthouders als deze 
activiteiten relevant zijn voor de 
uitoefening van hun respectievelijke 
taken.
Met het oog op de doeltreffende werking 
van het college kan het nodig zijn dat 
bepaalde activiteiten door een beperkt 
aantal toezichthoudende autoriteiten van 
het college worden uitgevoerd.
De groepstoezichthouder en de 
toezichthoudende autoriteiten van alle 
lidstaten waar de zetel van alle 
dochterondernemingen gevestigd is, zijn 
lid van het college.
Ook de toezichthoudende autoriteiten van 
belangrijke bijkantoren en verbonden 
ondernemingen kunnen deelnemen aan 
de colleges van toezichthouders. Hun 
deelneming beperkt zich echter tot het 
doel van een efficiënte uitwisseling van 
informatie. 
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Indien nodig kan de groepstoezichthouder 
de relevante centrale banken van het 
Europees Stelsel van Centrale Banken 
(met inbegrip van de ECB) verzoeken deel 
te nemen aan de activiteiten van het 
college van toezichthouders als deze 
activiteiten relevant zijn voor de 
uitoefening van hun respectievelijke 
taken.
Met het oog op de doeltreffende werking 
van het college kan het nodig zijn dat 
bepaalde activiteiten door een beperkt 
aantal toezichthoudende autoriteiten van 
het college worden uitgevoerd."

Or. en

Motivering

De ECB en de relevante nationale centrale banken van het ESCB kunnen worden verzocht deel 
te nemen aan de activiteiten van de colleges van toezichthouders als deze activiteiten relevant 
zijn voor de uitoefening van hun taken, bijvoorbeeld in verband met de bijdragen die de centrale 
banken leveren tot het waarborgen van de financiële stabiliteit.

Amendement 438
Peter Skinner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 62 – letter a
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 260 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"De verificatie geschiedt door de 
toezichthoudende autoriteit die de 
groepstoezichthouder zou zijn indien de 
criteria van artikel 247, lid 2, van 
toepassing waren, hetzij op verzoek van de 
moederonderneming of van een van de 
verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen waaraan 
in de Unie vergunning is verleend, hetzij 
op haar eigen initiatief, tenzij de 
Commissie al eerder een uitspraak heeft 
gedaan over de gelijkwaardigheid van het 
betrokken derde land. Daarbij raadpleegt 
die toezichthoudende autoriteit de andere 
betrokken toezichthoudende autoriteiten 

Schrappen
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en de Europese Autoriteit voor 
verzekeringen en bedrijfspensioenen 
alvorens een besluit te nemen."

Or. en

Motivering

De gelijkwaardigheid van de regelingen van derde landen dient in het kader van de maatregelen 
ter uitvoering van de Solvabiliteit II-richtlijn te worden behandeld.

Amendement 439
Sven Giegold

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 62 – letter a
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 260 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"De verificatie geschiedt door de 
toezichthoudende autoriteit die de 
groepstoezichthouder zou zijn indien de 
criteria van artikel 247, lid 2, van 
toepassing waren, hetzij op verzoek van de 
moederonderneming of van een van de 
verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen waaraan in 
de Unie vergunning is verleend, hetzij op 
haar eigen initiatief, tenzij de Commissie al 
eerder een uitspraak heeft gedaan over de 
gelijkwaardigheid van het betrokken derde 
land. Daarbij raadpleegt die
toezichthoudende autoriteit de andere 
betrokken toezichthoudende autoriteiten en 
de Europese Autoriteit voor verzekeringen 
en bedrijfspensioenen alvorens een besluit 
te nemen."

De verificatie geschiedt door de 
toezichthoudende autoriteit die de 
groepstoezichthouder zou zijn indien de 
criteria van artikel 247, lid 2, van 
toepassing waren (hierna "de fungerend 
groepstoezichthouder" genoemd), hetzij 
op verzoek van de moederonderneming of 
van een van de verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen waaraan in 
de Unie vergunning is verleend, hetzij op 
haar eigen initiatief, tenzij de Commissie al 
eerder een uitspraak heeft gedaan over de 
gelijkwaardigheid van het betrokken derde 
land. De fungerend groepstoezichthouder 
werkt met de EAVB samen 
overeenkomstig artikel 33, lid 2, van 
Verordening (EU) nr. 1094/2010.

Daarbij raadpleegt die fungerend 
groepstoezichthouder de andere betrokken 
toezichthoudende autoriteiten, daarin 
bijgestaan door de EAVB, alvorens een 
besluit te nemen over de 
gelijkwaardigheid. Dit besluit wordt 
genomen op grond van de overeenkomstig 
lid 2 vastgestelde criteria. De fungerend 
groepstoezichthouder neemt geen besluit 
met betrekking tot een derde land dat 
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strijdig is met een eerder met betrekking 
tot dat derde land genomen besluit.
Indien de toezichthoudende autoriteiten 
het oneens zijn met het overeenkomstig de 
tweede alinea genomen besluit, kunnen zij 
de zaak binnen drie maanden na 
kennisgeving van het besluit door de 
fungerend groepstoezichthouder 
doorverwijzen naar de EAVB en haar om 
bijstand verzoeken overeenkomstig artikel 
19, leden 1 tot en met 3 en 6, van 
Verordening (EU) nr. 1094/2010. In dit 
geval mag de EAVB handelen 
overeenkomstig de haar bij dat artikel 
verleende bevoegdheden.

Or. en

Amendement 440
Peter Skinner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 62 – letter b
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 260 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"2. De Commissie kan overeenkomstig 
artikel 301 bis en met inachtneming van 
de voorwaarden van de artikelen 301 ter 
en 301 quater gedelegeerde handelingen 
vaststellen waarbij criteria worden 
bepaald om te beoordelen of de regeling 
van een derde land voor het 
groepstoezicht gelijkwaardig is aan die 
waarin deze titel voorziet."

Schrappen

Or. en

Motivering

De gelijkwaardigheid van de regelingen van derde landen dient in het kader van de maatregelen 
ter uitvoering van de Solvabiliteit II-richtlijn te worden behandeld.

Amendement 441
Sven Giegold
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 62 – letter c 
Richtlijn 2009/138/EG 
Artikel 260 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) het volgende lid 4 wordt toegevoegd: Schrappen
"4. In afwijking van artikel 261, lid 1, de 
eerste alinea van artikel 262, lid 1, en 
artikel 263, lid 2, kunnen de lidstaten 
gedurende een overgangsperiode een 
beroep doen op het groepstoezicht dat 
door de toezichthoudende autoriteiten van 
het derde land wordt uitgevoerd. De 
overgangsperiode duurt maximaal vijf 
jaar, te rekenen vanaf de in de eerste 
alinea van artikel 309, lid 1, bedoelde 
datum. Deze afwijking geldt uitsluitend 
wanneer de Commissie overeenkomstig 
lid 5 het besluit heeft genomen dat het 
derde land aan de gespecificeerde 
voorwaarden voldoet."

Or. en

Amendement 442
Peter Skinner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 62 – letter c
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 260 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) het volgende lid 4 wordt toegevoegd: Schrappen
"4. In afwijking van artikel 261, lid 1, de 
eerste alinea van artikel 262, lid 1, en 
artikel 263, lid 2, kunnen de lidstaten 
gedurende een overgangsperiode een
beroep doen op het groepstoezicht dat 
door de toezichthoudende autoriteiten van 
het derde land wordt uitgevoerd. De 
overgangsperiode duurt maximaal vijf 
jaar, te rekenen vanaf de in de eerste 
alinea van artikel 309, lid 1, bedoelde 
datum. Deze afwijking geldt uitsluitend 
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wanneer de Commissie overeenkomstig 
lid 5 het besluit heeft genomen dat het 
derde land aan de gespecificeerde 
voorwaarden voldoet."

Or. en

Motivering

De gelijkwaardigheid van de regelingen van derde landen dient in het kader van de maatregelen 
ter uitvoering van de Solvabiliteit II-richtlijn te worden behandeld.

Amendement 443
Sylvie Goulard, Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 62 – letter c
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 260 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In afwijking van artikel 261, lid 1, de 
eerste alinea van artikel 262, lid 1, en 
artikel 263, lid 2, kunnen de lidstaten 
gedurende een overgangsperiode een 
beroep doen op het groepstoezicht dat door 
de toezichthoudende autoriteiten van het 
derde land wordt uitgevoerd. De 
overgangsperiode duurt maximaal vijf 
jaar, te rekenen vanaf de in de eerste 
alinea van artikel 309, lid 1, bedoelde
datum. Deze afwijking geldt uitsluitend 
wanneer de Commissie overeenkomstig lid 
5 het besluit heeft genomen dat het derde 
land aan de gespecificeerde voorwaarden 
voldoet.

4. In afwijking van artikel 261, lid 1, de 
eerste alinea van artikel 262, lid 1, en 
artikel 263, lid 2, kunnen de lidstaten 
gedurende een overgangsperiode in 
gevallen die niet onder lid 5 vallen een 
beroep doen op het groepstoezicht dat 
wordt uitgevoerd door de 
toezichthoudende autoriteiten van het 
derde land die bevoegd zijn voor 
verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen waarvan 
de moederonderneming haar zetel op 1 
januari 2014 buiten de Gemeenschap 
heeft. De overgangsperiode duurt van 1 
januari 2014 tot en met 31 december 2018 
of, indien dit eerder het geval is, tot de 
datum vanaf welke de prudentiële 
regelingen van dat derde land 
overeenkomstig lid 2 worden geacht 
gelijkwaardig te zijn aan de regeling 
waarin deze titel voorziet. Deze afwijking 
geldt uitsluitend wanneer de Commissie 
overeenkomstig lid 5 het besluit heeft 
genomen dat het derde land aan de 
gespecificeerde voorwaarden voldoet.
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Uiterlijk na een termijn van drie jaar, te 
rekenen vanaf 1 januari 2014, maakt de 
Commissie voor elk land waarover zij een 
besluit heeft genomen overeenkomstig 
lid 7 een evaluatie van de vooruitgang die 
het derde land heeft geboekt met het oog 
op convergentie naar een gelijkwaardige 
regeling.

Or. en

Motivering

Dit amendement houdt rekening met het werk dat de Raad heeft verricht met betrekking tot de 
kwestie van de gelijkwaardigheid van derde landen.

Amendement 444
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 62 – letter c
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 260 – lid 4 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk na een termijn van drie jaar, te 
rekenen vanaf 1 januari 2014, en 
vervolgens om de drie jaar maakt de 
Commissie voor elk land waarover zij een 
besluit heeft genomen overeenkomstig 
lid 7 een evaluatie van de vooruitgang die 
het derde land heeft geboekt met het oog 
op convergentie naar een gelijkwaardige 
regeling.

Or. en

Amendement 445
Sven Giegold

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 62 – letter d
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 260 – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) het volgende lid 5 wordt toegevoegd: Schrappen
"5. De Commissie kan overeenkomstig 
artikel 301 bis en met inachtneming van 
de voorwaarden van de artikelen 301 ter 
en 301 quater gedelegeerde handelingen 
vaststellen waarin met betrekking tot lid 4 
nadere invulling wordt gegeven aan de 
duur van de overgangsperiode, die korter 
mag zijn dan het maximum van vijf jaar, 
en aan de voorwaarden waaraan het 
derde land moet voldoen. Deze 
voorwaarden betreffen de toezeggingen 
die door de toezichthoudende autoriteiten 
zijn gedaan, hun convergentie naar een 
gelijkwaardige regeling binnen een 
gestelde termijn, de bestaande of beoogde 
inhoud van de regeling en kwesties met 
betrekking tot samenwerking, uitwisseling 
van informatie en beroepsplicht."

Or. en

Amendement 446
Peter Skinner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 62 – letter d
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 260 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) het volgende lid 5 wordt toegevoegd: Schrappen
5. De Commissie kan overeenkomstig 
artikel 301 bis en met inachtneming van 
de voorwaarden van de artikelen 301 ter 
en 301 quater gedelegeerde handelingen 
vaststellen waarin met betrekking tot lid 4 
nadere invulling wordt gegeven aan de 
duur van de overgangsperiode, die korter 
mag zijn dan het maximum van vijf jaar, 
en aan de voorwaarden waaraan het 
derde land moet voldoen. Deze 
voorwaarden betreffen de toezeggingen 
die door de toezichthoudende autoriteiten 
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zijn gedaan, hun convergentie naar een 
gelijkwaardige regeling binnen een 
gestelde termijn, de bestaande of beoogde 
inhoud van de regeling en kwesties met 
betrekking tot samenwerking, uitwisseling 
van informatie en beroepsplicht.

Or. en

Motivering

De gelijkwaardigheid van de regelingen van derde landen dient in het kader van de maatregelen 
ter uitvoering van de Solvabiliteit II-richtlijn te worden behandeld.

Amendement 447
Corien Wortmann-Kool

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 62 – letter d
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 260 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie kan overeenkomstig 
artikel 301 bis en met inachtneming van 
de voorwaarden van de artikelen 301 ter 
en 301 quater gedelegeerde handelingen 
vaststellen waarin met betrekking tot lid 4 
nadere invulling wordt gegeven aan de 
duur van de overgangsperiode, die korter 
mag zijn dan het maximum van vijf jaar, 
en aan de voorwaarden waaraan het 
derde land moet voldoen. Deze 
voorwaarden betreffen de toezeggingen 
die door de toezichthoudende autoriteiten 
zijn gedaan, hun convergentie naar een 
gelijkwaardige regeling binnen een 
gestelde termijn, de bestaande of beoogde 
inhoud van de regeling en kwesties met 
betrekking tot samenwerking, uitwisseling 
van informatie en beroepsplicht.

5. Onverminderd het bepaalde in lid 4, 
tweede alinea, kan de Commissie
overeenkomstig artikel 301 bis en daarin 
bijgestaan door de EAVB overeenkomstig 
artikel 33, lid 2, van Verordening (EU) nr. 
1094/2010, voor een beperkte periode 
besluiten dat de toezichtregeling van een 
derde land die wordt toegepast op 
ondernemingen waarvan het 
hoofdkantoor in dat derde land is gelegen, 
voor bepaalde tijd wordt aangemerkt als 
gelijkwaardig aan die waarin deze titel 
voorziet, waarbij de volgende leidende 
beginselen in acht worden genomen:
a) het derde land heeft de Europese Unie 
schriftelijke verklaringen overgelegd 
waarin het zich ertoe verplicht een 
toezichtregeling vast te stellen en toe te 
passen die vóór het verstrijken van die 
periode zal kunnen voldoen aan de 
voorwaarden om overeenkomstig lid 3 als 
gelijkwaardig te worden beoordeeld;
b) het derde land heeft een 
convergentieprogramma vastgesteld 
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teneinde aan deze verplichting te voldoen;
c) het derde land wijst voldoende 
middelen toe voor het nakomen van deze 
verplichting;
d) de bestaande toezichtregeling van het 
derde land is risicogeoriënteerd en 
gebaseerd op de marktwaardering van 
activa en passiva, of zal dit zijn;
e) met het derde land zijn overeenkomstig 
artikel 264 overeenkomsten gesloten 
betreffende de uitwisseling van 
vertrouwelijke toezichtinformatie;
f) het derde land voldoet aan de 
kernbeginselen die zijn vastgesteld door 
de International Association of Insurance 
Supervisors (IAIS).
In de besluitvorming over 
gelijkwaardigheid voor bepaalde tijd 
wordt rekening gehouden met de 
overeenkomstig artikel 177 opgestelde 
verslagen van de Commissie. De 
desbetreffende besluiten worden 
regelmatig geëvalueerd op basis van de 
voortgangsverslagen van de EAVB, die 
halfjaarlijks ter beoordeling aan de 
Commissie en de EAVB worden 
voorgelegd.
De EAVB maakt op haar website een lijst 
van alle in dit artikel bedoelde derde 
landen bekend en houdt deze lijst actueel.
De Commissie kan overeenkomstig artikel 
301 bis gedelegeerde handelingen 
vaststellen tot nadere bepaling van de in 
de eerste alinea omschreven leidende 
beginselen.

Wanneer de Commissie overeenkomstig 
de eerste alinea een besluit ten aanzien 
van een derde land heeft genomen, wordt 
dat besluit als definitief erkend voor de in 
lid 1 bedoelde verificatie.

Or. en

Amendement 448
Sven Giegold
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 62 – letter e
Richtlijn 2009/138/EG 
Artikel 260 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) het volgende lid 6 wordt toegevoegd: Schrappen
"6. De Commissie kan met betrekking tot 
de in lid 4 bedoelde prudentiële 
regelingen van derde landen het besluit 
nemen dat het derde land voldoet aan de 
in lid 4 en de gedelegeerde handeling 
genoemde voorwaarden.
Deze besluiten worden genomen na 
raadpleging van het Comité van Europese 
toezichthouders op verzekeringen en 
bedrijfspensioenen en overeenkomstig de 
in artikel 301, lid 2, bedoelde 
regelgevingsprocedure. Deze besluiten 
worden regelmatig aan een nieuw 
onderzoek onderworpen."

Or. en

Amendement 449
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 62 – letter e
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 260 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Wanneer de overgangsperiode drie 
jaar van kracht is, begint de Commissie 
met een evaluatie van de vooruitgang die 
het derde land heeft geboekt met het oog 
op gelijkwaardigheid, en wel aan de hand 
van de volgende ijkpunten:
a) de solvabiliteitsregeling is 
risicogeoriënteerd;
b) het derde land beschikt over een 
onafhankelijk toezichtstelsel dat is 
gebaseerd op de beginselen van de IAIS;
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c) het derde land beschikt over een 
verzekeringsmarkt die openstaat voor 
verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen die in een 
ander rechtsgebied zijn gevestigd;
In overeenstemming met de conclusies 
van de evaluatie kan de Commissie de 
overgangsperiode aan het eind van de 
overgangstermijn van 5 jaar verlengen 
met een periode van 5 jaar.
Wanneer een derde land na 5 jaar 
vooruitgang heeft geboekt met het oog op 
gelijkwaardigheid, kan de 
overgangsperiode met 5 jaar worden 
verlengd.

Or. en

Motivering

Op grond van het langetermijnkarakter van het verzekeringsbedrijf en het belang van het 
vermogen om op een bepaalde markt te concurreren, is een termijn van vijf jaar niet voldoende. 
Er is een grotere mate van zekerheid vereist, zodat het mogelijk moet zijn de termijn met nog 
eens vijf jaar te verlengen indien vooruitgang is geboekt met het oog op gelijkwaardigheid. Er zij 
aan herinnerd dat de EU meer dan vijftien jaar nodig heeft gehad om de Solvabiliteit II-richtlijn 
te ontwikkelen.

Amendement 450
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 69 bis (nieuw)
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 308 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(69 bis) In artikel 308 wordt het volgende 
lid 1 bis ingevoegd:
"1 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
toezichthoudende autoriteiten vanaf 1 
januari 2013 over de nodige 
bevoegdheden beschikken voor de 
behandeling van verzoeken om 
toestemming om het 
solvabiliteitskapitaalvereiste op basis van 
een intern model te berekenen, en dat zij 
verplicht zijn om dergelijke verzoeken in 
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behandeling te nemen."

Or. en

Motivering

Bedrijven mogen niet de dupe worden van het feit dat zij hun interne model niet kunnen 
toepassen als gevolg van vertraging bij de behandeling van hun verzoek daartoe door de 
toezichthouder. Gezien het feit dat de termijn voor de behandeling van een aanvraag, met 
inbegrip van een mogelijk tussenbeide komen van de EAVB, wel negen maanden kan bedragen, 
is het noodzakelijk dat de toezichthoudende autoriteiten vanaf 1 januari 2013 desbetreffende 
verzoeken kunnen behandelen, teneinde te waarborgen dat de procedure vóór de 
inwerkingtreding op 1 januari 2014 kan worden afgerond.

Amendement 451
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 –  punt 70
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 308 bis – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien de Commissie een gedelegeerde 
handeling overeenkomstig artikel 308 ter, 
lid 3, heeft vastgesteld, zijn artikel 41, de 
leden 1 en 3, niet van toepassing 
gedurende een periode van maximaal drie 
jaar, te rekenen vanaf de in de eerste 
alinea van artikel 309, lid 1, bedoelde 
datum.

3. Tot 1 januari 2014 bepalen de lidstaten 
dat verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen 
onderworpen blijven aan de 
kapitaalvereisten en 
rapportageverplichtingen die op hun 
grondgebied vóór 1 januari 2013 van 
kracht waren.
Onverminderd het bepaalde in de eerste 
alinea kunnen de toezichthoudende 
autoriteiten met het oog op het toezicht op 
de vorderingen van een bepaald bedrijf 
met de tenuitvoerlegging van de 
voorschriften van de Solvabiliteit II-
richtlijn op ad hoc-basis voorschrijven dat  
verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen het 
solvabiliteitskapitaalvereiste, het 
minimumkapitaalvereiste en/of het bedrag 
aan eigen vermogen berekenen, een 
balans opmaken in overeenstemming met 
deze richtlijn en deze informatie aan de 
toezichthoudende autoriteiten 
verstrekken.
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Or. en

Motivering

Clarity of reporting requirements during 2013 and as at the financial year-end (typically 31 
December 2013) is needed as soon as possible.   Given that the actual reporting requirements 
will not be clear until late 2012, it is unreasonable to require undertakings to produce reports in 
2013 on a new basis.  There are other ways in which undertakings can demonstrate progress 
towards implementation.  In addition, for undertakings planning to use an internal model in most 
cases the basis for calculating the SCR would have to be the standard formula which will not 
necessarily be an appropriate measure of the capital requirements of an individual firm as its 
risk profile may differ from the assumptions in the standard formula. The proposed waiver in lid 
(b) is insufficient since firms will not be able to rely on such a waiver being granted and it would 
be unacceptable for listed firms to have to admit to non-compliance in order to benefit from such 
a waiver.

Amendement 452
Thomas Mann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 70
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 308 bis – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien de Commissie een gedelegeerde 
handeling overeenkomstig artikel 308 ter, 
lid 3, heeft vastgesteld, zijn artikel 41, de 
leden 1 en 3, niet van toepassing 
gedurende een periode van maximaal drie 
jaar, te rekenen vanaf de in de eerste 
alinea van artikel 309, lid 1, bedoelde 
datum.

3. Krachtens artikel 308 ter en per 1 juli 
2013:
a) dienen verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen een 
schatting van de 
solvabiliteitskapitaalvereiste, de 
minimumkapitaalvereisten, het niveau 
van de eigen middelen en de balans te 
berekenen in overeenstemming met deze 
richtlijn, en deze informatie aan de 
toezichthouders te verstrekken;
b) dienen de verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen te 
voldoen aan de informatieplicht met 
betrekking tot de jaarlijkse rapportage 
aan de toezichthoudende autoriteiten in 
overeenstemming met artikel 35; de 
lidstaten kunnen verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen die niet 
volledig voldoen aan de verplichting om 
passende systemen en structuren toe te 
passen overeenkomstig artikel 35, lid 5, 
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vrijstellen van die verplichting.

Or. de

Amendement 453
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 70
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 308 bis – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien de Commissie een gedelegeerde 
handeling overeenkomstig artikel 308 ter, 
lid 3, heeft vastgesteld, zijn artikel 41, de 
leden 1 en 3, niet van toepassing 
gedurende een periode van maximaal drie 
jaar, te rekenen vanaf de in de eerste 
alinea van artikel 309, lid 1, bedoelde 
datum.

3. Onverminderd artikel 308 ter moeten 
verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen vanaf 1 
juli 2013:
a) het solvabiliteitskapitaalvereiste, het 
minimumkapitaalvereiste en het bedrag 
aan eigen vermogen berekenen en een 
balans opmaken in overeenstemming met 
deze richtlijn;
b) aan de toezichthoudende autoriteiten 
de in artikel 35 bedoelde informatie 
verstrekken met betrekking tot de in de 
eerste alinea genoemde vereisten; de 
referentiedatum van deze informatie is de 
eerste dag van het financiële jaar, 
beginnend op of na 1 juli 2012, doch 
uiterlijk op 30 juni 2013; de EAVB 
bepaalt de hiervoor te gebruiken 
templates.

Or. en

Motivering

In het kader van de Solvabiliteit II-richtlijn hoeft geen winst-en-verliesrekening te worden 
ingediend, maar een verklaring met betrekking tot de analyse van de wijzigingen in het eigen 
vermogen. Omwille van de samenhang dient een dergelijke verklaring te worden voorgeschreven 
tijdens de overgangsfase.

Amendement 454
Thomas Mann
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 70
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 308 bis – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Gedurende deze overgangsperiode 
kunnen lidstaten verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen 
toestemming geven om alleen de 
informatie bekend te maken en in hun 
rapportage aan de toezichthoudende 
autoriteiten op te nemen die door hun 
bestaande systemen en structuren ter 
beschikking kunnen worden gesteld, ook 
als ze op die manier niet voldoen aan de 
rapportage- en informatieplicht waar in
de artikelen 35, 51 en 53 tot en met 55 
naar wordt verwezen;

Or. de

Amendement 455
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 70
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 308 bis – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Onverminderd artikel 308 ter zorgen 
de lidstaten ervoor dat de 
toezichthoudende autoriteiten de 
bevoegdheid hebben om verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen te 
verplichten de in artikel 35 bedoelde 
informatie betreffende het financiële jaar 
eindigend op of na 1 juli 2013 in te 
dienen.

Or. en

Motivering

Met het oog op de geleidelijke invoering van het toezichtkader kan pas vanaf 2013 worden 
voorgeschreven dat de in artikel 35 bedoelde informatie volledig wordt ingediend. Het is aan de 
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EAVB om in deze 'overgangsfase' de templates op te stellen waarmee die informatie bij de 
toezichthoudende autoriteiten moet worden ingediend.

Amendement 456
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 70
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 308 bis – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Indien de Commissie een gedelegeerde 
handeling overeenkomstig artikel 308 ter, 
lid 5, heeft vastgesteld, is artikel 75, lid 1, 
niet van toepassing gedurende een periode 
van maximaal tien jaar, te rekenen vanaf 
de in de eerste alinea van artikel 309, lid 
1, bedoelde datum.

5. De rentevoeten van de relevante 
risicovrije rentetermijnstructuur waarvan 
gebruik moet worden gemaakt bij de 
berekening van de beste schatting met 
betrekking tot de verplichtingen van 
verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen die 
corresponderen met gestorte premies voor 
bestaande overeenkomsten, worden nog 
gedurende tien jaar na de 
inwerkingtreding van Richtlijn 
2009/138/EG berekend volgens de 
bepalingen van Richtlijn 2002/83/EG 
wanneer:
1. de technische voorzieningen 
overeenkomstig de nationale wetgeving op 
de laatste datum van toepassing van 
Richtlijn 2002/83/EG zijn berekend op 
basis van het in artikel 20, onder B), 
onder a), punt ii), van Richtlijn 
2002/83/EG bedoelde rentepercentage; en
2. de verzekerings- of 
herverzekeringsonderneming blijft 
voldoen aan de voorwaarden van de eerste 
alinea.

Or. en

Motivering

Vanwege het langetermijnkarakter van het verzekeringsbedrijf heeft een kleine wijziging in de 
berekening enorme gevolgen voor de verzekeringsondernemingen, aangezien zij op basis van de 
huidige parameters langetermijnovereenkomsten met polishouders zijn aangegaan. Om de 
gevolgen voor de prijs en beschikbaarheid van verzekeringsproducten voor de lange termijn tot 
een minimum te beperken, moet voor een redelijke overgangsfase voor 
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verzekeringsondernemingen worden gezorgd. Gezien het langetermijnkarakter van deze 
producten is een termijn van tien jaar redelijk.

Amendement 457
Thomas Mann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 70
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 308 bis – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Gedurende deze overgangsperiode 
kunnen lidstaten groepen van 
verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen 
toestemming geven om alleen de 
informatie bekend te maken of in hun 
rapportage aan de toezichthoudende 
autoriteiten op te nemen die door hun 
bestaande systemen en structuren ter 
beschikking kunnen worden gesteld, ook 
als ze op die manier niet voldoen aan de 
rapportage- en informatieplicht waar in 
artikel 254, lid 2, en artikel 256 naar 
wordt verwezen;

Or. de

Amendement 458
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 70
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 308 bis – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Indien de Commissie een gedelegeerde
handeling overeenkomstig artikel 308 ter,
lid 7, heeft vastgesteld, is artikel 94 niet 
van toepassing gedurende een periode van 
maximaal tien jaar, te rekenen vanaf de 
in de eerste alinea van artikel 309, lid 1, 
bedoelde datum.

7. De Commissie stelt gedelegeerde
handelingen vast waarin nadere invulling 
wordt gegeven aan de 
kernvermogensbestanddelen waarop de in 
artikel 308 ter, onder g), bedoelde 
overgangsmaatregelen en 
overgangsvereisten van toepassing zijn, de 
overgangsvereisten betreffende de 
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indeling van de onderdelen van het eigen 
vermogen die op deze onderdelen van het 
eigen vermogen van toepassing zullen zijn 
en het voorschrift dat gedurende de 
overgangsperiode verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen ten 
minste voldoen aan overeenkomstig 
artikel 27 van Richtlijn 2002/83/EG, 
artikel 16 van Richtlijn 73/239/EEG en 
artikel 36 van Richtlijn 2005/68/EG 
vastgestelde wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen 
betreffende deze onderdelen van het eigen 
vermogen.

Or. en

Amendement 459
Alfredo Pallone

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 70
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 308 bis – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Indien de Commissie een gedelegeerde 
handeling overeenkomstig artikel 308 ter, 
lid 7, heeft vastgesteld, is artikel 94 niet 
van toepassing gedurende een periode van 
maximaal tien jaar, te rekenen vanaf de in 
de eerste alinea van artikel 309, lid 1, 
bedoelde datum.

7. Met uitzondering van artikel 94, worden 
de voorafgaand aan de in de eerste alinea 
van artikel 309, lid 1, bedoelde datum
uitgegeven bestanddelen van het 
kernvermogen, die krachtens de in artikel 
310 genoemde richtlijnen de beschikbare 
solvabiliteitsmarge tot 50 % mogen 
dekken, tot twintig jaar na die datum 
gerangschikt in Tier 1.
Met uitzondering van artikel 94, worden 
de voorafgaand aan de in de eerste alinea 
van artikel 309, lid 1, bedoelde datum 
uitgegeven bestanddelen van het 
kernvermogen, die krachtens de in artikel 
310 genoemde richtlijnen de beschikbare 
solvabiliteitsmarge tot 25 % mogen 
dekken, tot twintig jaar na die datum 
gerangschikt in Tier 2.

Or. it
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Motivering

Het vaststellen van nieuwe criteria voor de indeling van achtergestelde schuldvorderingen is 
nodeloos ingewikkeld. Het is waarschijnlijk dat deze criteria niet leiden tot een geleidelijke 
overgang naar Solvabiliteit II, maar onrust op de financiële markten en marktverstoringen 
veroorzaken en leiden tot stijgende kapitaalkosten. Er is een ruimere termijn nodig, zodat de 
bedrijven genoeg tijd hebben om de achtergestelde schuldvorderingen die stammen van voor de 
inwerkingtreding van Solvabiliteit II, weg te werken.

Amendement 460
Corien Wortmann-Kool

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 70
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 308 bis – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Indien de Commissie een gedelegeerde 
handeling overeenkomstig artikel 308 ter, 
lid 7, heeft vastgesteld, is artikel 94 niet 
van toepassing gedurende een periode van 
maximaal tien jaar, te rekenen vanaf de in
de eerste alinea van artikel 309, lid 1, 
bedoelde datum.

7. Onverminderd artikel 94 worden 
kernvermogensbestanddelen die zijn 
uitgegeven vóór de in artikel 309, lid 1, 
bedoelde datum en die overeenkomstig de 
in artikel 310 bedoelde richtlijnen 
gebruikt kunnen worden om aan ten 
minste 50% van de voorgeschreven 
beschikbare solvabiliteitsmarge te 
voldoen, tot maximaal twintig jaar na de in
artikel 309, lid 1, bedoelde datum
gerekend tot het in Tier 1 ingedeelde 
kernvermogen.
Onverminderd artikel 94 worden 
kernvermogensbestanddelen die zijn 
uitgegeven vóór de in artikel 309, lid 1, 
bedoelde datum en die overeenkomstig de 
in artikel 310 bedoelde richtlijnen  
gebruikt kunnen worden om aan ten 
minste 25% van de voorgeschreven 
beschikbare solvabiliteitsmarge te 
voldoen, tot maximaal twintig jaar na de 
in artikel 309, lid 1, bedoelde datum 
gerekend tot het in Tier 2 ingedeelde 
kernvermogen.

Or. en

Motivering

Dit commentaar en dit herformuleringsvoorstel zijn eveneens van toepassing op artikel 308 ter, 
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onder g), van 2011/0006 (COD).

Amendement 461
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 70
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 308 bis – lid 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9 bis. De standaardparameters die van 
toepassing zijn op aandelen die door de 
onderneming op of voor 31 december 
2013 zijn verworven, worden, wanneer de 
ondermodule aandelenrisico wordt 
berekend volgens de standaardformule, 
zonder gebruik te maken van de in artikel 
304 beschreven optie, berekend als het 
gewogen gemiddelde van:
a) de standaardparameter die moet 
worden gebruikt bij de berekening van de 
ondermodule aandelenrisico 
overeenkomstig artikel 304; en
b) de standaardparameter die moet 
worden gebruikt wanneer de ondermodule 
aandelenrisico wordt berekend volgens de 
standaardformule, zonder gebruik te 
maken van de in artikel 304 beschreven 
optie.
Het gewicht van de in de eerste alinea 
onder b) bedoelde parameter neemt aan 
het eind van elk jaar ten minste lineair toe 
van 0% op 1 januari 2014 tot 100% op de 
datum tien jaar na 1 januari 2014.
De Commissie stelt gedelegeerde 
handelingen vast waarin nadere invulling 
wordt gegeven aan de te volgen procedure 
en de criteria waaraan moet worden 
voldaan, met inbegrip van de 
omschrijving van de aandelen waarop de 
overgangsmaatregel van toepassing is.

Or. en
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Amendement 462
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 70
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 308 bis – lid 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9 bis. De standaardparameters die van 
toepassing zijn op aandelen die door de 
onderneming op of voor 31 december 
2013 zijn verworven, worden, wanneer de 
ondermodule aandelenrisico wordt 
berekend volgens de standaardformule, 
zonder gebruik te maken van de in artikel 
304 beschreven optie, berekend als het 
gewogen gemiddelde van:
a) de standaardparameter die moet 
worden gebruikt bij de berekening van de 
ondermodule aandelenrisico 
overeenkomstig artikel 304; en
b) de standaardparameter die moet 
worden gebruikt wanneer de ondermodule 
aandelenrisico wordt berekend volgens de 
standaardformule, zonder gebruik te 
maken van de in artikel 304 beschreven 
optie.
Het gewicht van de in de eerste alinea 
onder b) bedoelde parameter neemt aan 
het eind van elk jaar ten minste lineair toe 
van 0% op 1 januari 2014 tot 100% op de 
datum tien jaar na 1 januari 2014.
De Commissie stelt gedelegeerde 
handelingen vast waarin nadere invulling 
wordt gegeven aan de te volgen procedure 
en de criteria waaraan moet worden 
voldaan, met inbegrip van de 
omschrijving van de aandelen waarop de 
overgangsmaatregel van toepassing is.

Or. en

Motivering

Deze overgangsfase is nodig om geen afbreuk te doen aan langetermijnbeleggingen.
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Amendement 463
Gunnar Hökmark, Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 70
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 308 bis – lid 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9 bis. Wanneer de lidstaten van herkomst 
op de datum van inwerkingtreding van 
deze richtlijn bepalingen toepassen als 
bedoeld in artikel 4 van Richtlijn 
2003/41/EG, kunnen deze lidstaten van 
herkomst tot de voltooiing van de 
herziening van Richtlijn 2003/41/EG de 
wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen die zij met het oog op de 
naleving van de op de laatste datum van 
toepassing van Richtlijn 2002/83/EG 
geldende artikelen 1 tot en met 19, 27 tot 
en met 30, 32 tot en met 35 en 37 tot en 
met 67 van Richtlijn 2002/83/EG hebben 
aangenomen, blijven toepassen.

Or. en

Motivering

De thans bestaande optie in artikel 304 van Richtlijn 2003/41/EG geeft de lidstaten de 
mogelijkheid ervoor te zorgen dat voor instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV's) 
en verzekeringsondernemingen die pensioenvoorzieningen aanbieden, dezelfde regels inzake 
solvabiliteit gelden. Om tot de voltooiing van de herziening van de IBPV-richtlijn gelijke 
concurrentievoorwaarden te kunnen handhaven, dient in het kader van de Solvabiliteit II-
richtlijn een overgangsperiode te worden ingevoerd voor bedrijfspensioenvoorziening.

Amendement 464
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 70
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 308 bis – lid 9 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9 ter. Wanneer de lidstaten van herkomst 
op de datum van inwerkingtreding van 
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deze richtlijn bepalingen toepassen als 
bedoeld in artikel 4 van Richtlijn 
2003/41/EG, kunnen deze lidstaten van 
herkomst tot en met 31 december 2015 de 
wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen die zij met het oog op de 
naleving van de op de laatste datum van 
toepassing van Richtlijn 2002/83/EG 
geldende artikelen 1 tot en met 19, 27 tot 
en met 30, 32 tot en met 35 en 37 tot en 
met 67 van Richtlijn 2002/83/EG hebben 
aangenomen, blijven toepassen.

Or. en

Amendement 465
Sven Giegold

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 71
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 308 ter

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gedelegeerde handelingen Overgangstermijnen
De Commissie kan overeenkomstig artikel 
301 bis en met inachtneming van de 
voorwaarden van de artikelen 301 ter en 
301 quater gedelegeerde handelingen
vaststellen tot nadere invulling van het 
volgende:

1. De lidstaten kunnen verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen of 
verzekerings- en herverzekeringsgroepen 
met een balanstotaal van minder dan 25 
miljard EUR die op de in artikel 310 bis 
genoemde datum niet voldoen aan het 
solvabiliteitskapitaalvereiste ten hoogste 
twee jaar uitstel verlenen om alsnog aan 
dat vereiste te voldoen, mits die 
ondernemingen of groepen aan de 
toezichthoudende autoriteit 
overeenkomstig artikel 138, lid 2, en 
artikel 142 de door hen te treffen 
maatregelen die zij daartoe voorstellen, 
ter goedkeuring hebben voorgelegd. 

a) met betrekking tot artikel 308 bis, lid 1, 
de duur van de overgangsperiode, die 
korter mag zijn dan het maximum van 
drie jaar, de eventuele fasering van de 
overgangsperiode, de overgangsvereisten 
betreffende de systemen en structuren 
waarin ondernemingen voorzien om te 

2. De lidstaten kunnen verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen die op de 
in artikel 310 bedoelde datum niet 
volledig voldoen aan de verplichting om 
passende systemen en structuren toe te 
passen overeenkomstig artikel 35, lid 5, en 
artikel 55, lid 1, ten hoogste twee jaar 
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voldoen aan hun informatieplicht ten 
behoeve van het toezicht en het 
voorschrift dat de verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen ten 
minste voldoen aan overeenkomstig 
artikel 13 van Richtlijn 2002/83/EG, 
artikel 11 van Richtlijn 84/641/EG en 
artikel 17 van Richtlijn 2005/68/EG 
vastgestelde wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen 
betreffende het opstellen van rekeningen 
en het periodiek verstrekken van 
informatie;

uitstel geven om alsnog aan die 
verplichting te voldoen. 

b) met betrekking tot artikel 308 bis, lid 2, 
de duur van de overgangsperiode, die 
korter mag zijn dan tien jaar, de eventuele 
fasering van de overgangsperiode, het 
voorschrift dat bij het besluiten of de 
voorwaarden voor het opleggen van een 
kapitaalopslagfactor overeenkomstig 
artikel 37, lid 1, onder a), zijn vervuld, 
rekening wordt gehouden met de 
aannames die aan een in artikel 308 ter, 
lid 8, bedoeld 
overgangssolvabiliteitskapitaalvereiste ten 
grondslag liggen en niet met die welke 
aan het solvabiliteitskapitaalvereiste ten 
grondslag liggen, alsook de berekening 
van de kapitaalopslagfactor op basis van 
de kalibrerings- en 
vertrouwensniveaukenmerken van dat 
overgangssolvabiliteitskapitaalvereiste en 
niet van die van de standaardformule voor 
de berekening van het 
solvabiliteitskapitaalvereiste;

3. Gedurende die periode kunnen de 
lidstaten verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen die niet 
volledig voldoen aan de verplichtingen 
inzake de openbaarmaking van de in de 
artikelen 51 en 53 tot en met 55 bedoelde 
informatie toestaan slechts de informatie 
bekend te maken die met behulp van de 
toegepaste systemen en structuren  kan 
worden verstrekt.

c) met betrekking tot artikel 308 bis, lid 3, 
de duur van de overgangsperiode, die 
korter mag zijn dan het maximum van 
drie jaar, de eventuele fasering van de 
overgangsperiode, de overgangsvereisten 
betreffende het governancestelsel en de 
mate waarin de verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen tijdens de 
overgangsperiode moeten voldoen aan de 
in de artikelen 41 tot en met 49 bedoelde 
stelsels, functies en vereisten, alsook het 
voorschrift dat de verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen ten 
minste voldoen aan overeenkomstig 

4. De lidstaten kunnen verzekerings- en 
herverzekeringsgroepen die op de in 
artikel 310 bis bedoelde datum niet 
volledig voldoen aan de verplichting om 
passende systemen en structuren toe te 
passen overeenkomstig artikel 254, ten 
hoogste twee jaar uitstel geven om alsnog 
aan die verplichting te voldoen.
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artikel 10 van Richtlijn 2002/83/EG, 
artikel 9 van Richtlijn 84/641/EG en 
artikel 15 van Richtlijn 2005/68/EG 
vastgestelde wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen inzake 
deugdelijke administratieve procedures en 
interne controle;
d) met betrekking tot artikel 308 bis, lid 4, 
de duur van de overgangsperiode, die 
korter mag zijn dan het maximum van 
drie jaar, de eventuele fasering van de 
overgangsperiode, eventuele 
overgangsvereisten betreffende de inhoud 
en de timing van de informatie die 
verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen moeten 
publiceren en het voorschrift dat 
verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen ten 
minste een rapport moeten uitbrengen met 
een samenvatting op hoog niveau van de 
in artikel 51, lid 1, genoemde informatie;

5. Gedurende die periode kunnen de 
lidstaten verzekerings- en 
herverzekeringsgroepen die niet volledig 
voldoen aan de verplichtingen inzake de 
openbaarmaking van de in de artikel 256 
bedoelde informatie toestaan slechts de 
informatie bekend te maken die met 
behulp van de toegepaste systemen en 
structuren kan worden verstrekt.

e) met betrekking tot artikel 308 bis, lid 5, 
de duur van de overgangsperiode, die 
korter mag zijn dan het maximum van 
tien jaar, de eventuele fasering van de 
overgangsperiode, de activa en passiva die 
onderworpen zijn aan overgangsvereisten 
wat betreft waardering, de 
overgangsvereisten met betrekking tot de 
methoden en aannames die moeten 
worden gehanteerd bij de waardering van 
deze activa en passiva en het voorschrift 
dat verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen ten 
minste voldoen aan de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen van de 
lidstaat inzake de waardering van 
dergelijke activa en passiva die op 31 
december 2012 van toepassing waren;

6. Kernvermogensbestanddelen die zijn 
uitgegeven vóór de in artikel 309, lid 1, 
bedoelde datum en die aan de 
onderstaande criteria voldoen, worden 
voor de toepassing van artikel 94, lid 1, en 
artikel 230, tot maximaal tien jaar na de 
in artikel 310 bedoelde datum gerekend 
tot het in Tier 1 ingedeelde 
kernvermogen: 

f) met betrekking tot artikel 308 bis, lid 6, 
de duur van de overgangsperiode, die 
korter mag zijn dan het maximum van 
tien jaar, de eventuele fasering van de 
overgangsperiode, de overgangsvereisten 
betreffende de methoden en aannames die 
moeten worden gehanteerd bij de 
berekening van de technische 
voorzieningen en die tijdens de 

a) het bestanddeel is achtergesteld bij 
vorderingen van alle andere polishouders 
en verzekeringsnemers en niet-
achtergestelde crediteuren;
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overgangsperiode van toepassing zullen 
zijn, en het voorschrift dat verzekerings-
en herverzekeringsondernemingen ten 
minste voldoen aan overeenkomstig 
artikel 20 van Richtlijn 2002/83/EG, 
artikel 15 van Richtlijn 73/239/EG en 
artikel 32 van Richtlijn 2005/68/EG 
vastgestelde wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen 
betreffende de vorming van technische 
voorzieningen;
g) met betrekking tot artikel 308 bis, lid 7, 
de duur van de overgangsperiode, die 
korter mag zijn dan het maximum van 
tien jaar, de eventuele fasering van de 
overgangsperiode, de onderdelen van het 
eigen vermogen waarop de 
overgangsperiode van toepassing is, de 
overgangsvereisten betreffende de 
indeling van de onderdelen van het eigen 
vermogen die op deze onderdelen van het 
eigen vermogen van toepassing zullen zijn 
en het voorschrift dat verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen ten 
minste voldoen aan overeenkomstig 
artikel 27 van Richtlijn 2002/83/EG, 
artikel 16 van Richtlijn 73/239/EG en 
artikel 36 van Richtlijn 2005/68/EG 
vastgestelde wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen 
betreffende deze onderdelen van het eigen 
vermogen;

b) het bestanddeel wordt slechts 
terugbetaald of afgelost naar keuze van de 
verzekerings- of 
herverzekeringsonderneming en is vrij 
van beperkte stimulansen om het 
bestanddeel eerder dan tien jaar na de 
datum van uitgifte van het bestanddeel 
terug te betalen of af te lossen. Het 
bestanddeel kan alleen worden 
terugbetaald of afgelost met voorafgaande 
goedkeuring door de toezichthoudende 
autoriteiten;

h) met betrekking tot de artikelen 308 bis, 
lid 8, de duur van de overgangsperiode, 
die korter mag zijn dan het maximum van 
tien jaar, de eventuele fasering van de 
overgangsperiode en eventuele 
overgangsvereisten betreffende de 
berekening en het toepassen van een 
overgangssolvabiliteitskapitaalvereiste. 
Het 
overgangssolvabiliteitskapitaalvereiste 
kan worden berekend op basis van 
gewijzigde stress, scenario's, 
correlatiecoëfficiënten en parameters van 
de standaardformule voor de bepaling van 
het solvabiliteitskapitaalvereiste die 
anders van toepassing zou zijn. De 
gedelegeerde handeling schrijft ook voor 

c) het bestanddeel is niet bezwaard en is 
niet dusdanig gekoppeld aan een andere 
transactie dat het bestanddeel mogelijk 
niet meer aan de vereisten van artikel 94, 
lid 2, eerste alinea, voldoet;
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dat verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen voldoen 
aan een 
overgangssolvabiliteitskapitaalvereiste dat 
niet hoger is dan het 
solvabiliteitskapitaalvereiste en niet lager 
dan de som van het 
minimumkapitaalvereiste en 50% van het 
verschil tussen het 
solvabiliteitskapitaalvereiste en het 
minimumkapitaalvereiste;
i) met betrekking tot artikel 308 bis, lid 9, 
wijzigingen betreffende de keuze van de 
berekeningsmethode en algemene 
beginselen bij de berekening van de 
solvabiliteit van de groep, zoals bedoeld in 
de artikelen 220 tot en met 229, de 
artikelen 230 tot en met 233 en artikel 235 
met betrekking tot de methoden voor het 
berekenen van de solvabiliteit van de 
groep. In de gedelegeerde handelingen 
kan ook melding worden gemaakt van de 
wijzigingen met betrekking tot de 
berekening van de solvabiliteit van de 
groep die aan toezicht op groepsniveau is 
onderworpen, zoals bedoeld in artikel 213, 
lid 2, onder c), wanneer geen sprake is 
van gelijkwaardig toezicht zoals bedoeld 
in artikel 262. Deze wijzigingen in de 
berekening van het eigen vermogen van 
de groep en het 
solvabiliteitskapitaalvereiste voor de groep 
vloeien voort uit eventuele 
overgangsvereisten inzake de indeling van 
het eigen vermogen en het 
solvabiliteitskapitaalvereiste die tijdens de 
overgangsperiode zoals bedoeld in artikel 
308 bis, lid 7, en artikel 308 bis, lid 8, van 
toepassing zijn op het niveau van de 
individuele verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen. De 
gedelegeerde handeling schrijft voor dat 
verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen ervoor 
zorgen dat het in aanmerking komende 
eigen vermogen, rekening houdende met 
de overgangsbepalingen van artikel 308 
bis, lid 7, in de groep beschikbaar is. Dit 
in aanmerking komende eigen vermogen 

d) het bestanddeel is volledig gestort, heeft 
geen vervaldatum en is continu 
opvraagbaar om verliezen te kunnen 
compenseren; 
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is minstens even groot als het 
solvabiliteitskapitaalvereiste van een 
groep, dat wordt berekend op basis van de 
in artikel 308 bis, lid 8, bedoelde 
berekeningsmethode voor het bepalen van 
het overgangssolvabiliteitskapitaalvereiste 
of het bedrag van het 
overgangssolvabiliteitskapitaalvereiste;
j) met betrekking tot artikel 254, lid 2, 
wijzigingen betreffende de informatie die 
moet worden gerapporteerd aan de voor 
het uitvoeren van het groepstoezicht 
verantwoordelijke autoriteiten die 
voortvloeien uit de tijdens de in artikel 
308 bis, lid 1, bedoelde overgangsperiode 
van toepassing zijnde vereisten inzake 
rapportage aan de toezichthoudende 
autoriteit op het niveau van de individuele 
verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen;

e) het bestanddeel voorziet in de 
mogelijkheid om rentebetalingen of 
dividenduitkeringen te annuleren of uit te 
stellen met betrekking tot dat bestanddeel 
ingeval er sprake is van financiële 
spanningen.

k) met betrekking tot artikel 256, lid 1, 
wijzigingen betreffende de inhoud en de 
timing van de informatie die moet worden 
gepubliceerd, die voortvloeien uit de 
tijdens de in artikel 308 bis, lid 4, 
bedoelde overgangsperiode van toepassing 
zijnde vereisten inzake publicatie op het 
niveau van de individuele verzekerings-
en herverzekeringsondernemingen."

7. Kernvermogensbestanddelen die zijn 
uitgegeven vóór de in artikel 309, lid 1, 
bedoelde datum en die aan de 
onderstaande criteria voldoen, worden 
voor de toepassing van artikel 94, lid 2 en 
artikel 230, tot maximaal tien jaar na de 
in artikel 310 bedoelde datum gerekend 
tot het in Tier 2 ingedeelde 
kernvermogen: 
a) het bestanddeel is achtergesteld bij 
vorderingen van alle andere polishouders 
en verzekeringsnemers en niet-
achtergestelde crediteuren;
b) het bestanddeel heeft geen vervaldatum 
of heeft een oorspronkelijke looptijd van 
ten minste vijf jaar. De vervaldatum wordt 
geacht het eerste contractueel bepaalde 
tijdstip te zijn waarop het bestanddeel kan 
worden terugbetaald of afgelost. Het 
inruilen of converteren van het 
bestanddeel geldt niet als terugbetaling of 
aflossing. Het bestanddeel kan alleen met 
goedkeuring van de toezichthoudende 
autoriteit worden ingeruild of 
geconverteerd;
c) het bestanddeel wordt slechts 
terugbetaald of afgelost naar keuze van de 
verzekerings- of 
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herverzekeringsonderneming en is vrij 
van beperkte stimulansen om het 
bestanddeel eerder dan tien jaar na de 
datum van uitgifte van het bestanddeel 
terug te betalen of af te lossen. Het 
bestanddeel kan alleen worden 
terugbetaald of afgelost met voorafgaande 
goedkeuring door de toezichthoudende 
autoriteiten;
d) het bestanddeel is niet bezwaard en is 
niet dusdanig gekoppeld aan een andere 
transactie dat het bestanddeel mogelijk 
niet meer aan de vereisten van artikel 94, 
lid 2, eerste alinea, voldoet;
e) het bestanddeel is volledig gestort.
8. Op verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen die 
beleggen in verhandelbare effecten of 
andere op herverpakte kredieten 
gebaseerde instrumenten die vóór 1 
januari 2011 zijn uitgegeven, zijn met 
ingang van 31 december 2014 de in 
artikel 135, lid 2, alinea 1 bis, bedoelde 
vereisten van toepassing, doch slechts 
wanneer na 31 december 2014 nieuwe 
onderliggende vorderingen worden 
toegevoegd of vervangen.
9. Derde landen die wettelijke regelingen 
toepassen die zijn erkend als 
gelijkwaardig aan deze richtlijn, kunnen 
overgangsmaatregelen toepassen die 
gelijkwaardig zijn aan die van dit artikel.

Or. en

Amendement 466
Corien Wortmann-Kool

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 71
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 308 ter – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan overeenkomstig artikel
301 bis en met inachtneming van de 

1. De lidstaten kunnen verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen of 
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voorwaarden van de artikelen 301 ter en 
301 quater gedelegeerde handelingen 
vaststellen tot nadere invulling van het 
volgende:

verzekerings- en herverzekeringsgroepen 
met een balanstotaal van minder dan 25 
miljard EUR die op de in artikel 310 bis
genoemde datum niet voldoen aan het 
solvabiliteitskapitaalvereiste ten hoogste 
twee jaar uitstel verlenen om alsnog aan 
dat vereiste te voldoen, mits die 
ondernemingen of groepen aan de 
toezichthoudende autoriteit 
overeenkomstig artikel 138, lid 2, en 
artikel 142 de door hen te treffen 
maatregelen die zij daartoe voorstellen, 
ter goedkeuring hebben voorgelegd. 

Or. en

Amendement 467
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 71
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 308 ter – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) met betrekking tot artikel 308 bis, lid 7, 
de duur van de overgangsperiode, die 
korter mag zijn dan het maximum van 
tien jaar, de eventuele fasering van de 
overgangsperiode, de onderdelen van het 
eigen vermogen waarop de 
overgangsperiode van toepassing is, de 
overgangsvereisten betreffende de 
indeling van de onderdelen van het eigen 
vermogen die op deze onderdelen van het 
eigen vermogen van toepassing zullen zijn 
en het voorschrift dat verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen ten 
minste voldoen aan overeenkomstig 
artikel 27 van Richtlijn 2002/83/EG, 
artikel 16 van Richtlijn 73/239/EG en 
artikel 36 van Richtlijn 2005/68/EG 
vastgestelde wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen 
betreffende deze onderdelen van het eigen 
vermogen;

g) in afwijking van artikel 94 worden
kernvermogensbestanddelen die voldoen 
aan de door de Commissie 
overeenkomstig artikel 308 bis, lid 7, 
vastgestelde gedelegeerde handeling, tot 
maximaal tien jaar na 1 januari 2014 
gerekend tot het in Tier 1 of Tier 2 
ingedeelde kernvermogen;

Or. en
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Amendement 468
Sharon Bowles, Peter Skinner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 71
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 308 ter – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) met betrekking tot artikel 308 bis, lid 7, 
de duur van de overgangsperiode, die 
korter mag zijn dan het maximum van 
tien jaar, de eventuele fasering van de 
overgangsperiode, de onderdelen van het 
eigen vermogen waarop de 
overgangsperiode van toepassing is, de 
overgangsvereisten betreffende de 
indeling van de onderdelen van het eigen 
vermogen die op deze onderdelen van het 
eigen vermogen van toepassing zullen zijn 
en het voorschrift dat verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen ten 
minste voldoen aan overeenkomstig 
artikel 27 van Richtlijn 2002/83/EG, 
artikel 16 van Richtlijn 73/239/EG en 
artikel 36 van Richtlijn 2005/68/EG 
vastgestelde wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen 
betreffende deze onderdelen van het eigen 
vermogen;

g) voor verzekeringsverplichtingen die 
zijn uitgegeven vóór de in artikel 309, lid 
1, bedoelde datum en die overeenkomstig 
de tot die datum toepasselijke regelgeving 
gebruik maken van een 
illiquiditeitspremie in de relevante 
rentetermijnstructuur, kan voor de 
toepassing van artikel 77, onder a), en 
artikel 86 nog tien jaar na de in artikel 310 
bedoelde datum gebruik worden gemaakt 
van deze benadering voor de berekening 
van technische voorzieningen;

Or. en

Amendement 469
Alfredo Pallone

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 74
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 311 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De artikelen 1, 2, 3, 5 tot en met 9, 11, 12, 
14 tot en met 17, 19 tot en met 22, 24, 25, 
33, 57 tot en met 66, 69, 70, 73, 143, 145, 

De artikelen 1, 2, 3, 5 tot en met 9, 11, 12, 
14 tot en met 17, 19 tot en met 22, 24, 25, 
33, 57 tot en met 66, 69, 70, 73, 143, 145, 
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147, 149 tot en met 161, 168 tot en met 
171, 174 tot en met 177, 179 tot en met 
184, 186 tot en met 189, 191, 193 tot en 
met 209, 267 tot en met 300, 302, 305 tot 
en met 308 en de bijlagen I, II, V, VI en 
VII zijn van toepassing met ingang van 1 
januari 2013.

147, 149 tot en met 161, 168 tot en met 
171, 174 tot en met 177, 179 tot en met 
184, 186 tot en met 189, 191, 193 tot en 
met 209, 267 tot en met 300, 302, 305 tot 
en met 308 en de bijlagen I, II, V, VI en 
VII zijn van toepassing met ingang van 1 
januari 2014.

Voor de in artikel 309 bedoelde datum 
zorgen de lidstaten ervoor dat de 
toezichthoudende autoriteiten over 
voldoende bevoegdheden beschikken om 
de beoordelingen te geven zoals bedoeld 
in de artikelen 90, 95, 104, lid 7, 112, 113, 
211, 230 en 308.

Or. it

Motivering

Er moet genoeg tijd zitten tussen het bereiken van rechtszekerheid met betrekking tot de 
gedelegeerde handelingen en de volledige tenuitvoerlegging van Solvabiliteit II, zodat de 
bedrijven in staat zijn de nodige systeem- en procedurewijzigingen door te voeren. Hoewel de 
omzetting van Solvabiliteit II zal geschieden volgens de vastgestelde termijnen, hebben de 
toezichthoudende autoriteiten en het bedrijfsleven in de periode tussen de omzetting en de 
volledige tenuitvoerlegging, meer tijd nodig.

Amendement 470
Corien Wortmann-Kool

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 74
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 311 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De artikelen 1, 2, 3, 5 tot en met 9, 11, 12, 
14 tot en met 17, 19 tot en met 22, 24, 25, 
33, 57 tot en met 66, 69, 70, 73, 143, 145, 
147, 149 tot en met 161, 168 tot en met 
171, 174 tot en met 177, 179 tot en met 
184, 186 tot en met 189, 191, 193 tot en 
met 209, 267 tot en met 300, 302, 305 tot 
en met 308 en de bijlagen I, II, V, VI en 
VII zijn van toepassing met ingang van 1 
januari 2013.

De artikelen 1, 2, 3, 5 tot en met 9, 11, 12, 
14 tot en met 17, 19 tot en met 22, 24, 25, 
33, 57 tot en met 66, 69, 70, 73, 143, 145, 
147, 149 tot en met 161, 168 tot en met 
171, 174 tot en met 177, 179 tot en met 
184, 186 tot en met 189, 191, 193 tot en 
met 209, 267 tot en met 300, 302, 305 tot 
en met 308 en de bijlagen I, II, V, VI en 
VII zijn van toepassing met ingang van 1 
januari 2014.

De lidstaten zorgen ervoor dat de 
toezichthoudende autoriteiten vanaf de in 
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artikel 309 bedoelde datum over de nodige 
bevoegdheden beschikken om de in de 
artikelen 90 en 95, artikel 104, lid 7, de 
artikelen 112, 113, 211, 227, 230 en 231, 
artikel 233, lid 5, artikel 260 en artikel 
308 bis bedoelde beoordeling te 
verrichten.

Or. en

Amendement 471
Peter Skinner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 74
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 311 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De artikelen 1, 2, 3, 5 tot en met 9, 11, 12, 
14 tot en met 17, 19 tot en met 22, 24, 25, 
33, 57 tot en met 66, 69, 70, 73, 143, 145, 
147, 149 tot en met 161, 168 tot en met 
171, 174 tot en met 177, 179 tot en met 
184, 186 tot en met 189, 191, 193 tot en 
met 209, 267 tot en met 300, 302, 305 tot 
en met 308 en de bijlagen I, II, V, VI en 
VII zijn van toepassing met ingang van 1 
januari 2013.

De artikelen 308 bis en 308 ter zijn van 
toepassing vanaf 1 januari 2013. De 
artikelen 1 tot en met 3, 5 tot en met 9, 11, 
12, 15 en 16, artikel 17, lid 2, de artikelen 
19 tot en met 22, 24, 25, 33 en 57, artikel 
58, leden 1 tot en met 7, artikel 59 tot en 
met 66, 69, 70, 73, 143, 145, 147, 149 tot 
en met 161, 168 tot en met 171, 174 tot en 
met 177, 179 tot en met 184, 186 tot en 
met 189, 191, 193 tot en met 209, 267 tot 
en met 300, 302, 305 tot en met 308 en de 
bijlagen I, II, V, VI en VII zijn van 
toepassing met ingang van 1 januari 2014. 
Hierdoor wordt de Commissie in staat 
gesteld om voor de datum van 
inwerkingtreding de nodige 
uitvoeringsmaatregelen vast te stellen.

Or. en

Amendement 472
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 2 bis
Herziening

De Commissie dient vóór 1 januari 2015, 
en ieder jaar daarna, bij het Europees 
Parlement en de Raad een verslag in 
waarin wordt uiteengezet of de ETA de in 
de huidige richtlijn voorziene ontwerpen 
van technische reguleringsnormen en 
ontwerpen van technische 
uitvoeringsnormen aan de Commissie 
hebben voorgelegd, ongeacht of het 
voorleggen daarvan verplicht of 
facultatief is, evenals alle daarmee 
verband houdende voorstellen.

Or. fr


