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AMENDEMENTEN

De Commissie juridische zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie economische 
en monetaire zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 68
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 130 quater – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het Europees Parlement en de Raad 
kunnen tegen een gedelegeerde handeling 
bezwaar maken binnen twee maanden na 
de datum van kennisgeving. Op initiatief 
van het Europees Parlement of de Raad 
wordt deze termijn met één maand 
verlengd.

Het Europees Parlement en de Raad 
kunnen tegen een gedelegeerde handeling 
bezwaar maken binnen drie maanden na de 
datum van kennisgeving. Op initiatief van 
het Europees Parlement of de Raad wordt 
deze termijn met één maand verlengd.

Motivering

De termijn voor de indiening van bezwaren moet worden verlengd om het Europees 
Parlement en de Raad voldoende tijd te geven de voorgestelde gedelegeerde handeling 
grondig te bestuderen en daar een geïnstrueerde mening over te geven.

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 70
Richtlijn 2009/138/EG
Artikel 308 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Indien de Commissie een gedelegeerde 
handeling overeenkomstig artikel 308 ter, 
lid 1, heeft vastgesteld, is artikel 35, lid 5, 
niet van toepassing gedurende een periode 
van maximaal vijf jaar, te rekenen vanaf de 
in de eerste alinea van artikel 309, lid 1, 

1. Indien de Commissie een gedelegeerde 
handeling overeenkomstig artikel 308 ter, 
lid 1, heeft vastgesteld, is artikel 35, lid 5, 
niet van toepassing gedurende een periode 
van maximaal drie jaar, te rekenen vanaf 
de in de eerste alinea van artikel 309, lid 1, 
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bedoelde datum. bedoelde datum.

Motivering

In de voorbereidende discussiefase werd het verschil tussen de artikelen 308 bis, lid 1 en 308 
ter, letter a) aan de orde gesteld. Het eerste artikel voorziet in een overgangsperiode van vijf 
jaar, het tweede van drie jaar. Volgens de vertegenwoordiger van de Commissie is de juiste 
periode drie jaar. Het amendement heeft tot doel deze technische onnauwkeurigheid weg te 
werken.
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