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Toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het 

herverzekeringsbedrijf (herschikking) ***I 

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement 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 (herschikking) 

(COM(2008)0119 – C6-0231/2007 – 2007/0143(COD)) 

 

(Medebeslissingsprocedure: herschikking) 

Het Europees Parlement, 

 

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 

(COM(2007)0361) en het gewijzigde voorstel (COM(2008)0119), 

– gelet op artikel 251, lid 2, en artikel 47, lid 2, van het EG-Verdrag, op grond waarvan het 

voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0231/2007), 

– gelet op het Interinstitutioneel Akkoord van 28 november 2001 over een systematischer 

gebruik van de herschikking van besluiten1, 

– gezien de schriftelijke toezegging van de vertegenwoordiger van de Raad van 1 april 2009 

om het voorstel als geamendeerd goed te keuren, overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede 

alinea, eerste streepje van het EG-Verdrag, 

– gelet op de artikelen 80 bis en 51 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken en het advies van de 

Commissie juridische zaken (A6-0413/2008), 

A. overwegende dat volgens de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees 

Parlement, de Raad en de Commissie het onderhavige voorstel geen substantiële 

amendementen bevat, behalve die in het voorstel als zodanig werden aangemerkt, en 

overwegende dat met de codificering van ongewijzigde bepalingen van eerdere legislatieve 

teksten tezamen met amendementen het voorstel dus een eenvoudige codificering van 

bestaande teksten vormt, zonder enige inhoudelijke wijziging, 

1. hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Commissie, zoals aangepast aan de 

aanbevelingen van de adviesgroep van de juridische diensten van het Parlement, de Raad en 

de Commissie en zoals hieronder geamendeerd; 

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 

wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen; 

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en 

de Commissie. 

                                                 
1 PB C 77 van 28.3.2002, blz. 1. 



P6_TC1-COD(2007)0143 

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 22 april 2009 met 

het oog op de aanneming van Richtlijn 2009/…/EG van het Europees Parlement en de 

Raad betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het 

herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) (herschikking) 

 

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt 

van het Parlement in eerste lezing overeen met het definitieve wetsbesluit: Richtlijn 

2009/138/EG.) 


