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Werkdocument – Architectuur voor financieel toezicht

1. Achtergrond

Vanaf de introductie van het Actieplan voor financiële diensten heeft het Parlement een centrale 
rol gespeeld bij de opbouw van een enkele markt voor de financiële diensten. Daarbij heeft het 
actief bijgedragen aan harmonisering, transparantie en eerlijke concurrentie, en heeft het 
tegelijkertijd gezorgd voor bescherming van beleggers en consumenten.

Lang voor de financiële crisis heeft het Parlement met regelmaat ertoe opgeroepen om nog beter 
te zorgen voor een echt gelijk speelveld voor alle stakeholders op EU-niveau. Tegelijkertijd heeft 
het niet nagelaten de vinger te leggen op belangrijke omissies in het toezicht van de EU op de 
steeds meer geïntegreerde financiële markten (zie in dit verband het verslag-García-Margallo 
y Marfil over de mededeling van de Commissie – Tenuitvoerlegging van het kader voor 
financiële markten: een actieplan (2000)1, het verslag-Van den Burg over de regels inzake 
bedrijfseconomisch toezicht in de Europese Unie (2002)2, het verslag-Van den Burg over het 
beleid op het gebied van financiële diensten (2005-2010) - Witboek (2007)3 en het verslag-Van 
den Burg en Daianu met aanbevelingen aan de Commissie betreffende de Lamfalussy follow-up: 
de toekomstige toezichtstructuur (2008)4). Daarnaast zijn in wetgeving de belangrijkste 
beginselen reeds uiteengezet en is de algemene trend aangegeven over hoe de toekomstige 
toezichtsarchitectuur in de EU eruit moet komen te zien (zie het verslag-Skinner over het 
gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
levensverzekering betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het 
herverzekeringsbedrijf (2009) (herschikking)5, en het verslag-Gauzès over het voorstel voor een 
verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake ratingbureaus6).

In alle resoluties van het Parlement wordt de Commissie opgeroepen te onderzoeken hoe 
vooruitgang kan worden geboekt ten aanzien van een beter geïntegreerde toezichtsstructuur, 
parallel met het streven naar een geïntegreerde interne markt voor de financiële diensten. Ook 
wordt gewezen op het belang van effectief toezicht op de systematische en prudentiële risico’s 
van de grootste marktspelers. Macroprudentieel onderzoek en crisisbeheer moeten deel uitmaken 
van het mandaat om de financiële stabiliteit te beschermen.

De Commissie riep een groep van deskundigen op hoog niveau bijeen, die voorstellen moest 
doen voor de aanscherping van de Europese toezichtsregelingen. In februari 2009 presenteerde 
de groep De Larosière haar verslag en op 23 september 2009 kwam de Commissie met concrete 
wetsvoorstellen voor:

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P5-TA-2000-

0180+0+DOC+XML+V0//NL.
2 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P5-TA-2002-

0568+0+DOC+XML+V0//NL.
3 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-

0338+0+DOC+XML+V0//NL.
4 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-

0476+0+DOC+XML+V0//NL.
5 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-

0251+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN.
6 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-

0279+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN#top.
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– de instelling van een Europees Systeem van Financiële Toezichthouders (ESFT), bestaande 
uit een netwerk van nationale financiële toezichthouders die samenwerken met nieuwe 
Europese toezichthoudende autoriteiten (ETA's), die worden gecreëerd door de bestaande 
Europese toezichthoudende comités1 om te vormen tot de Europese Bankautoriteit (EBA), de 
Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (EAVB) en de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten (EAEM); en

– de oprichting van een Europees Comité voor systeemrisico's (ECSR), dat zal worden belast 
met het volgen en evalueren van mogelijke bedreigingen voor de financiële stabiliteit die uit 
macro-economische ontwikkelingen en uit ontwikkelingen in het financiële stelsel als geheel 
voortvloeien. Het ECSR zou vroegtijdig waarschuwen voor zich aandienende systeembrede 
risico’s en, waar nodig, aanbevelingen doen om deze risico’s aan te pakken2.

Het Hof van Justitie3 heeft geoordeeld dat artikel 95 van het EG-Verdrag betreffende de 
vaststelling van maatregelen inzake de onderlinge aanpassing van wetgeving met betrekking tot 
de instelling en de werking van de interne markt, een passende rechtsgrondslag biedt voor de 
oprichting van een "communautair orgaan om bij te dragen aan de verwezenlijking van een 
harmonisatieproces", waarbij de aan een dergelijk orgaan toevertrouwde taken nauw aansluiten 
bij de materiën die voorwerp zijn van handelingen van onderlinge aanpassing van nationale 
wetgevingen.

Deze wetsvoorstellen werden op 26 oktober 2009 gevolgd door een eerste voorstel voor een 
omnibusrichtlijn waarin 11 richtlijnen werden gewijzigd om zo de taken van de voorgestelde 
toezichtsarchitectuur helderder te definiëren. De komende maanden zal een tweede voorstel voor 
een omnibusrichtlijn volgen om dit proces tot voltooiing te brengen.

De hiernavolgende delen van dit werkdocument geven een algemeen overzicht van de inhoud 
van de voorstellen van de Commissie en de kwesties die daarin aan de orde worden gesteld. 
Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen toezichtsorganen voor macro- en voor microtoezicht.

2. Macrotoezicht

2.1. Commissievoorstellen inzake de oprichting van een ECSR en het toebedelen van 
taken aan de ECB

De belangrijkste kenmerken van de voorstellen kunnen als volgt worden samengevat:

De doelstelling van het ECSR is:
1. voorkomen of beperken van systeemrisico's binnen het financiële stelsel, zodat perioden van 

wijdverbreide financiële onrust worden voorkomen;
2. bijdragen aan een soepele werking van de interne markt; en
3. zorgen voor een duurzame bijdrage van de financiële sector aan economische groei.

Hiertoe zal het ECSR verantwoordelijk zijn voor het macroprudentiële toezicht op het financiële 

                                               
1 Thans het Comité van Europese bankentoezichthouders (CEBS), het Comité van Europese toezichthouders op 

verzekeringen en bedrijfspensioenen (CEIOPS) en het Comité van Europese effectenregelgevers (CESR).
2 Opgemerkt zij dat in dit werkdocument de voorstellen tot oprichting van het ESFT door de omvorming van de 

Europese toezichthoudende comités tot ETA’s centraal staan. Het voorstel tot oprichting van het ECSR wordt in 
een afzonderlijke nota behandeld.

3 Zaak C-217/04, Verenigd Koninkrijk / Europees Parlement en Europese Raad, arrest van 2 mei 2006.
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stelsel binnen de Gemeenschap (omschreven als alle financiële instellingen, markten en 
marktinfrastructuren).

Het ECSR heeft de volgende taken:
1. het bepalen en/of vergaren, naar gelang van het geval, en analyseren van alle informatie die 

van belang is;
2. het detecteren en prioriteren van dergelijke risico's;
3. het uitbrengen van waarschuwingen ingeval er van significante risico’s sprake lijkt te zijn;
4. indien nodig, het aanbevelen van corrigerende maatregelen;
5. het volgen van de follow-up van waarschuwingen en aanbevelingen;
6. nauw samenwerken met het ESFT en, indien nodig, de ETA's voorzien van de informatie 

over systeemrisico’s die zij nodig hebben voor het vervullen van hun taken;
7. voor coördinatie zorgen met internationale instellingen, in het bijzonder het Internationaal 

Monetair Fonds en de Financiële Stabiliteitsraad, alsook met de bevoegde organen in derde 
landen betreffende aan het macroprudentiële toezicht gerelateerde aangelegenheden;

8. andere daarmee verband houdende taken uitvoeren, zoals bepaald in de 
Gemeenschapswetgeving.

Het ECSR heeft de bevoegdheid om:
1. informatie met betrekking tot de financiële instellingen van de ETA's in individuele, 

samengevatte of geaggregeerde vorm op te vragen (als de ETA's niet over deze informatie 
beschikken of als deze informatie niet tijdig beschikbaar wordt gesteld, mag het ECSR 
rechtstreeks bij de nationale toezichthoudende autoriteiten, nationale centrale banken of 
andere autoriteiten van de lidstaten de informatie opvragen);

2. waarschuwingen te geven en aanbevelingen te doen van algemene of specifieke aard, welke 
gericht dienen te zijn aan de Gemeenschap als geheel of aan een of meer lidstaten, ETA's, of 
nationale toezichthoudende autoriteiten.

Het ECSR heeft de volgende samenstelling:
1. de algemene raad (61 leden, 33 leden met stemrecht, waarvan 29 centrale bankiers): 2 leden 

van de ECB, 27 leden van de nationale centrale banken, 1 eurocommissaris, 3 ETA-
voorzitters, 27 nationale toezichthouders van de bevoegde nationale toezichthoudende 
autoriteiten, afhankelijk van de kwestie die wordt besproken (zonder stemrecht), 1 voorzitter 
van het Economisch en Financieel Comité (zonder stemrecht); er worden ten minste 
4 bijeenkomsten per jaar gehouden;

2. het stuurcomité (12 leden, waarvan 7 centrale bankiers): voorzitter en vicevoorzitter, 
5 overige leden van de algemene raad, die tevens lid zijn van de algemene raad van de ECB, 
1 eurocommissaris, 3 ETA-voorzitters, 1 voorzitter van het Economisch en Financieel 
Comité; er wordt ten minste eenmaal per kwartaal bijeengekomen;

3. het secretariaat: wordt verzorgd door de ECB; het hoofd van het secretariaat wordt 
aangesteld door de ECB;

4. het raadgevend technisch comité (61 leden en het hoofd van het secretariaat): 27 nationale 
centrale banken, 1 lid van de ECB, 27 nationale toezichthouders, 3 ETA’s, 2 leden van de 
Commissie, 1 lid van het Economisch en Financieel Comité; voorzitter wordt benoemd door 
de algemene raad; geen vaste termijn;

5. voorzitter en vicevoorzitter van de ECSR: centrale bankiers die voor een termijn van 5 jaar 
worden gekozen door en uit de leden van de algemene raad die tevens lid zijn van de 
algemene raad van de ECB; de voorzitter zit de vergaderingen van zowel de algemene raad 
als het stuurcomité voor;
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6. voorzitter van het raadgevend technisch comité: benoemd door de algemene raad naar 
aanleiding van een voordracht door de voorzitter van de ECSR; geen vaste termijn.

De leden van het ECSR verrichten hun taken op onpartijdige wijze en vragen noch aanvaarden 
instructies van lidstaten. Lidstaten proberen geen invloed uit te oefenen op de leden bij het 
vervullen van hun met het ECSR verband houdende taken. De besprekingen van alle ECSR-
vergaderingen zijn vertrouwelijk.

De Commissie kon geen schatting maken van de financiële kosten of het aantal ECB-
werknemers dat zou bijdragen aan de werkzaamheden van het ECSR.

2.2. In de voorstellen naar voren gebrachte punten
Punten die in de voorstellen naar voren worden gebracht, omvatten:
– de omschrijving van financiële stabiliteit, en de toereikendheid van de draagwijdte van het 

mandaat en de bevoegdheden om financiële stabiliteit te bereiken;
– een juiste afweging van de niet en wel tot het eurogebied behorende lidstaten;
– het gebrek aan rechtspersoonlijkheid en aanspreekbaarheid van de ECSR;
– het institutionele evenwicht tussen de communautaire instellingen;
– de betrokkenheid van de centrale banken en het gewicht van de betrokken spelers in het 

algemeen;
– het evenwicht tussen het toezicht van het ECSR op de activiteiten van het bankwezen en het 

macrotoezicht op het verzekerings- en het beurswezen;
– potentieel belangenconflict tussen enerzijds de primaire doelstelling van de ECB om de 

prijsstabiliteit te beschermen en anderzijds de doelstellingen van het ECSR;
– de aanspreekbaarheid tegenover onafhankelijkheid van de ECB;
– het niet-bindende effect van waarschuwingen en aanbevelingen;
– de afwezigheid van sanctiebevoegdheid;
– de mate van openbare bekendmaking van waarschuwingen en aanbevelingen;
– de stemmingsprocedures voor het openbaar maken van waarschuwingen en aanbevelingen;
– de internationale dimensie (coördinatie en vertegenwoordiging);
– de betrokkenheid van het ECSR bij de besluitvorming over noodsituaties;
– de samenwerking tussen de ETA’s en het ECSR, met name ten aanzien van 

informatiestromen en gegevensverwerking;
– de financiering van de ECSR-activiteiten, de mate van deelneming van de niet en wel tot het 

eurogebied behorende lidstaten en van de EER-landen;
– de toegang tot documenten en de vertrouwelijkheid van besprekingen;
– permanente vertegenwoordiging bij de Raad; 
– de afwezigheid van vertegenwoordiging van het Parlement;
– de ontwikkelingen voor de toekomst en evaluatieclausule;
– de benoemingsprocedure van de voorzitter en de vicevoorzitter.

3. Microtoezicht

3.1. Commissievoorstellen voor de oprichting van de EBA, de EAEM en de EAVB
Volgens de Commissie betreffen de grootste verschillen tussen de drie voorgestelde ETA's hun 
doelstellingen, de draagwijdte van hun acties en de gedefinieerde begrippen, die de Commissie 
heeft aangepast aan de specificiteiten van de desbetreffende sector en de bestaande 
Gemeenschapswetgeving. 
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Daarnaast stelt de Commissie voor dat de EAEM de verantwoordelijkheid moet krijgen voor het 
registreren van ratingbureaus en het opschorten dan wel intrekken van deze registratie. De 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de EAEM met betrekking tot ratingbureaus worden 
omschreven in een amendement op de verordening inzake ratingbureaus.

De belangrijkste punten van het voorstel kunnen als volgt worden samengevat:
De ETA's worden communautaire organen met rechtspersoonlijkheid en zullen gevestigd zijn in 
Londen (EBA), Frankfurt (EAVB) en Parijs (EAEM).

De doelstelling van de ETA's is om bij te dragen aan:
1. het verbeteren van de werking van de interne markt, daaronder begrepen met name een 

hoog, effectief en consistent niveau van regelgeving en toezicht;
2. het beschermen van depositohouders en beleggers (EBA), verzekeringnemers en andere 

begunstigden (EAVB) en beleggers (EAEM);
3. het verzekeren van de integriteit, efficiëntie en ordelijke werking van de financiële markten;
4. het bewaren van de stabiliteit van het financieel systeem;
5. het versterken van de internationale toezichthoudende coördinatie.

De ETA's hebben de volgende taken:
1. bijdragen tot de invoering van kwalitatief hoogstaande gemeenschappelijke regelgevings- en 

toezichtnormen en -praktijken, met name door het (al dan niet gevraagd) verstrekken van 
adviezen aan de communautaire instellingen en door het ontwikkelen van richtsnoeren, 
aanbevelingen en voorstellen voor technische normen;

2. bijdragen tot een consistente toepassing van de communautaire wetgeving, met name door 
tot een gemeenschappelijke toezichtcultuur bij te dragen, de consistente, efficiënte en 
effectieve toepassing van de wetgeving te verzekeren, regelgevingsarbitrage te voorkomen, 
bij meningsverschillen tussen de nationale toezichthoudende autoriteiten te bemiddelen en 
een schikking te treffen, een coherente werking van de colleges van toezichthouders te 
bevorderen en maatregelen te nemen in noodsituaties;

3. vergemakkelijken van de delegatie van taken en verantwoordelijkheden tussen de nationale 
toezichthoudende autoriteiten;

4. nauw samenwerken met het ECSR, met name door het ECSR de nodige informatie te 
verstrekken voor het uitvoeren van zijn taken en door een behoorlijke follow-up te geven 
aan de waarschuwingen en aanbevelingen van het ECSR;

5. houden van collegiale toetsingen van de nationale toezichthoudende autoriteiten om de 
consistentie in de toezichtresultaten te verhogen;

6. volgen en beoordelen van marktontwikkelingen op haar bevoegdheidsgebied;
7. vervullen van alle andere specifieke taken die in de verordeningen of de 

Gemeenschapswetgeving zijn vastgesteld.

De ETA's hebben de bevoegdheid om:
1. technische normen op te stellen en ter bekrachtiging aan de Commissie voor te leggen (de 

Commissie heeft daarvoor een comitologieprocedure voorgesteld waarbij het Parlement, in 
tegenstelling tot de gangbare praktijk, niet wordt betrokken);

2. richtsnoeren en aanbevelingen te geven die gericht zijn aan de bevoegde autoriteiten en 
financiële instellingen;

3. aanbevelingen te geven aan bevoegde autoriteiten, waarin wordt uiteengezet welke 
maatregelen nodig zijn om aan het communautaire recht te voldoen;

4. individuele besluiten te nemen die gericht zijn tot de bevoegde autoriteiten:
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a. nemen van de nodige maatregelen om risico’s in te perken die de ordelijke werking en de 
integriteit van de financiële markten of de stabiliteit van het financieel systeem geheel of 
gedeeltelijk ernstig in gevaar kunnen brengen, namelijk door te zorgen dat de financiële 
instellingen en bevoegde autoriteiten voldoen aan de vereisten van de wetgeving, 
overeenkomstig een besluit van de Commissie, dat gericht is aan een van de ETA's en 
waarin bepaald wordt dat er sprake is van een noodsituatie,

b. een bevoegde autoriteit verplichten om specifieke maatregelen te nemen of van 
maatregelen af te zien met als doel een geschil bij te leggen over de procedure of inhoud 
van een maatregel die door een overige bevoegde autoriteit wordt genomen of juist niet 
wordt genomen;

5. individuele besluiten te nemen die gericht zijn tot financiële instellingen, in het geval dat een 
bevoegde nationale autoriteit nalaat te voldoen aan:
a. een besluit van de Commissie met als doel het Gemeenschapsrecht na te leven,
b. het besluit van een van de ETA's in een noodsituatie, in het geval dat de Commissie een 

besluit heeft genomen waarin bepaald wordt dat er sprake is van een noodsituatie,
c. het besluit van een van de ETA's om een geschil bij te leggen.

6. adviezen te verstrekken aan het Parlement, de Raad of de Commissie.

Vrijwaringsmaatregelen
De ETA's verzekeren dat een besluit dat in verband met een noodsituatie of het bijleggen van een 
geschil is vastgesteld, in geen enkel opzicht afbreuk doet aan de budgettaire 
verantwoordelijkheden van de lidstaten. Daar waar een lidstaat meent dat dit niet het geval is, 
en het besluit toch gehandhaafd wordt, kan de lidstaat zich in laatste instantie tot de Raad 
wenden met de vraag of in een stemming met gekwalificeerde meerderheid kan worden bepaald 
of het besluit moet worden gehandhaafd of ingetrokken.

Samenstelling
De ETA's bestaan uit de volgende instanties:
1. raad van toezichthouders (32 leden): voorzitter, 27 nationale toezichthouders, 1 lid van de 

Commissie, 1 vertegenwoordiger van het ECSR, 1 van elke ETA; beslist bij stemming met 
gekwalificeerde meerderheid of gewone meerderheid;

2. raad van bestuur (6 leden): voorzitter, 1 lid van de Commissie, 4 leden van de raad van 
toezichthouders;

3. voorzitter, een onafhankelijke deskundige die voor 5 jaar benoemd wordt door de raad van 
toezichthouders, behoudens goedkeuring van het Parlement;

4. uitvoerend directeur, onafhankelijke deskundige die voor 5 jaar benoemd wordt door de raad 
van toezichthouders;

5. raad van beroep (6 leden): gemeenschappelijk orgaan van de 3 ETA’s;
6. stakeholdersgroep (30 leden).

De ETA's maken deel uit van het Europees Systeem van Financiële Toezichthouders en werken 
samen met het ECSR.

Bij de uitvoering van de aan hen opgedragen taken handelen de voorzitter, de uitvoerend 
directeur, de stemgerechtigde leden van de raad van toezichthouders en de leden van de raad van 
bestuur onafhankelijk en objectief in het communautaire belang, en vragen noch aanvaarden zij 
instructies van communautaire instellingen of organen, van de regering van een lidstaat of van 
een ander publiek of privaat orgaan.
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Ontvangsten
De ontvangsten van de ETA's bestaan met name uit:
1. verplichte bijdragen van de voor toezicht op de financiële instellingen bevoegde nationale 

openbare autoriteiten; 
2. een subsidie van de Gemeenschap, die in de algemene begroting van de Europese Unie 

(afdeling Commissie) wordt opgenomen;
3. vergoedingen die aan de Autoriteit worden betaald in de gevallen als bedoeld in de relevante 

communautaire rechtsinstrumenten.

Personeel op jaarbasis
2011 2012 2012 2014

EBA 40 62 80 90
EAVB 40 62 73 90
EAEM 43 60 76 89

De verhouding operationeel personeel en bestuur tot ondersteunend personeel bedraagt in 2014 
5:1.

3.2. In de voorstellen naar voren gebrachte punten
Punten die in de voorstellen naar voren worden gebracht, omvatten:
– de hoeveelheid autoriteiten en de verdeling van taken en verantwoordelijkheden;
– de aanspreekbaarheid van elk van de autoriteiten;
– de financiering op de middellange tot lange termijn;
– de internationale dimensie (coördinatie en vertegenwoordiging);
– besluitvormingsprocedures in een noodsituatie en het besluitvormingsproces in het algemeen 

(stemming bij eenvoudige meerderheid tegenover stemming bij gekwalificeerde 
meerderheid);

– de bevoegdheden inzake informatieverzameling; 
– de bevoegdheden met betrekking tot de toekomstige sectorale wetgeving;
– het gebruik van comitologie met betrekking tot de besluitvorming door de Commissie; de rol 

van het Parlement;
– de samenwerking en coördinatie tussen de drie autoriteiten;
– de samenwerking tussen de autoriteiten en het ECSR;
– de samenwerking tussen de autoriteiten en de nationale toezichthoudende autoriteiten;
– de procedure en follow-up van collegiale toetsingen;
– de omschrijving van grensoverschrijdende risico’s; 
– vrijwaringsmaatregelen;
– besluitvormingsbevoegdheid tegenover financiële instellingen, afwezigheid van 

sanctiebevoegdheid;
– de rol met betrekking tot colleges van toezichthouders; belang van grote financiële 

instellingen die grensoverschrijdend opereren;
– de rol, deelneming en samenstelling van de stakeholdersgroep;
– ontwikkelingen voor de toekomst en evaluatieclausule.

4. Omnibus I en II
4.1. Omnibus I

De Commissie heeft, parallel met de verordeningen tot oprichting van de EBA, de EAVB, de 
EAEM en het ECSR, een voorstel voor een omnibusrichtlijn ingediend (omnibus I) tot wijziging 
van de bestaande wetgeving met als doel het voorgestelde toezichthoudende kader effectief te 
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laten functioneren.

Deze amendementen zijn gericht op:
– het definiëren van de juiste reikwijdte voor de technische normen als aanvullend hulpmiddel 

voor toezichthoudende convergentie;
– het integreren van de bemiddelings- en schikkingstaken van de autoriteiten;
– het stroomlijnen en integreren van de verschillende wetsteksten in de nieuwe 

toezichtsarchitectuur.

De wetsteksten die worden gewijzigd door omnibus I betreffen met name effecten en het 
bankwezen (Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG inzake kapitaalvereisten, 
Richtlijn 2002/87/EG voor het toezicht op financiële conglomeraten, Richtlijn 2003/41/EG 
betreffende het toezicht op instellingen voor bedrĳfspensioenvoorziening, Richtlijn 2003/6/EG 
betreffende handel met voorwetenschap en marktmanipulatie, Richtlijn 2004/39/EG betreffende 
markten voor financiële instrumenten, Richtlijn 2003/71/EG betreffende het prospectus,
Richtlijn 1998/26/EG betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen, 
Richtlijn 2004/109/EG betreffende de transparantievereisten, Richtlijn 2005/60/EG inzake het 
witwassen van geld, en Richtlijn 2009/65/EG betreffende icbe’s).

4.2. Omnibus II
Waar nodig zal de Commissie nadere wijzigingen in de bestaande wetgeving voorstellen in een 
latere omnibusrichtlijn (omnibus II), die naar verwachting begin volgend jaar wordt 
aangenomen. Omnibus II zal waarschijnlijk voornamelijk gericht zijn op de 
verzekeringswetgeving, zoals de Richtlijn inzake Solvabiliteit II en de Richtlijn 
verzekeringsbemiddeling.

4.3. In de voorstellen naar voren gebrachte punten
– aard en reikwijdte van de voorgestelde harmonisering;
– co-existentie met herzieningen van de richtlijnen betreffende het prospectus, betreffende 

handel met voorwetenschap en marktmanipulatie, betreffende markten voor financiële 
instrumenten, en inzake kapitaalvereisten;

– niet-consolidatie van teksten die gebruikt zijn om amendementen voor te stellen.


