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Betreft: Advies inzake de rechtsgrond van het voorstel voor een richtlijn van het 
Europees Parlement en de Raad betreffende de uitgifte van gedekte obligaties 
en het overheidstoezicht op gedekte obligaties en tot wijziging van Richtlijn 
2009/65/EG en Richtlijn 2014/59/EU(COM(2018)0094 – C8-0113/2018 – 
2018/0043(COD))

Geachte heer de voorzitter,

Bij schrijven van 4 maart 2019 hebt u de Commissie juridische zaken verzocht om op grond 
van artikel 39 van het Reglement een advies te verstrekken over de juistheid van een 
aanpassing van de rechtsgrond van het bovengenoemde voorstel van de Commissie.

De commissie behandelde dit punt op haar vergadering van 18 maart 2019.

I – Achtergrond

Het voorstel heeft ten doel de kernbestanddelen van gedekte obligaties nader in te vullen en 
een gemeenschappelijke definitie te geven die kan dienen als coherent en voldoende 
gedetailleerd ijkpunt voor het prudentiële toezicht, dat over alle financiële sectoren heen 
toepassing kan vinden. Dit zou worden gedaan door de structurele kenmerken van het 
instrument vast te leggen, evenals een overheidstoezicht specifiek voor gedekte obligaties, 
regels om het label "Europese gedekte obligatie" te kunnen gebruiken, en 
openbaarmakingsverplichtingen van bevoegde autoriteiten waar het gaat om gedekte 
obligaties. 

Artikel 53 en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 
(VWEU) vormden de rechtsgrond voor het voorstel van de Commissie.
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Na de onderhandelingen over het dossier stelde de Raad voor artikel 53 VWEU inzake het 
recht van vestiging te schrappen.

De resterende rechtsgrond zou derhalve uitsluitend gevormd worden door artikel 114 VWEU, 
dat de algemene rechtsgrond vormt voor maatregelen betreffende de harmonisering van de 
wetgeving van de lidstaten binnen de interne markt.

II – Relevante Verdragsbepalingen

Artikel 114 VWEU, betreffende harmonisatie op de interne markt, luidt als volgt:

Artikel 114
(oud artikel 95 VEG)

1.  Tenzij in de Verdragen anders is bepaald, zijn de volgende bepalingen van 
toepassing voor de verwezenlijking van de doeleinden van artikel 26. Het 
Europees Parlement en de Raad stellen volgens de gewone 
wetgevingsprocedure en na raadpleging van het Economisch en Sociaal 
Comité de maatregelen vast inzake de onderlinge aanpassing van de 
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten die de instelling 
en de werking van de interne markt betreffen. 

2. Lid 1 is niet van toepassing op de fiscale bepalingen, op de bepalingen 
inzake het vrije verkeer van personen en op de bepalingen inzake de rechten 
en belangen van werknemers.

3. De Commissie zal bij haar in lid 1 bedoelde voorstellen op het gebied van 
de volksgezondheid, de veiligheid, de milieubescherming en de 
consumentenbescherming uitgaan van een hoog beschermingsniveau, daarbij 
in het bijzonder rekening houdend met alle nieuwe ontwikkelingen die op 
wetenschappelijke gegevens zijn gebaseerd. Ook het Europees Parlement en 
de Raad zullen binnen hun respectieve bevoegdheden deze doelstelling 
trachten te verwezenlijken.

4. Wanneer een lidstaat het, nadat door het Europees Parlement en de Raad, 
door de Raad of door de Commissie een harmonisatiemaatregel is genomen, 
noodzakelijk acht nationale bepalingen te handhaven die hun rechtvaardiging 
vinden in gewichtige eisen als bedoeld in artikel 36 of verband houdend met 
de bescherming van het milieu of het arbeidsmilieu, geeft hij zowel van die 
bepalingen als van de redenen voor het handhaven ervan, kennis aan de 
Commissie.

5. Wanneer een lidstaat het, nadat door het Europees Parlement en de Raad, 
door de Raad of door de Commissie een harmonisatiemaatregel is genomen, 
noodzakelijk acht, nationale bepalingen te treffen die gebaseerd zijn op 
nieuwe wetenschappelijke gegevens die verband houden met de bescherming 
van het milieu of het arbeidsmilieu vanwege een specifiek probleem dat zich 
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in die lidstaat heeft aangediend nadat de harmonisatiemaatregel is genomen, 
stelt hij de Commissie voorts, onverminderd lid 4, in kennis van de 
voorgenomen bepalingen en de redenen voor het vaststellen ervan.

6. Binnen zes maanden na de in de leden 4 en 5 bedoelde kennisgevingen 
keurt de Commissie de betrokken nationale bepalingen goed of wijst die af, 
nadat zij heeft nagegaan of zij al dan niet een middel tot willekeurige 
discriminatie, een verkapte beperking van de handel tussen de lidstaten, of 
een hinderpaal voor de werking van de interne markt vormen.

Indien de Commissie binnen deze termijn geen besluit neemt, worden de in 
lid 4 en lid 5 bedoelde nationale bepalingen geacht te zijn goedgekeurd.

Indien het complexe karakter van de aangelegenheid zulks rechtvaardigt en er 
geen gevaar bestaat voor de gezondheid van de mens, kan de Commissie de 
betrokken lidstaat ervan in kennis stellen dat de in dit lid bedoelde termijn 
met ten hoogste zes maanden kan worden verlengd.

7. Indien een lidstaat krachtens lid 6 gemachtigd is om nationale bepalingen 
te handhaven of te treffen die afwijken van een harmonisatiemaatregel, 
onderzoekt de Commissie onverwijld of er een aanpassing van die maatregel 
moet worden voorgesteld.

Artikel 53 VWEU, dat is opgenomen in het hoofdstuk over het recht van vrije vestiging onder 
de titel vrij verkeer van personen, diensten en kapitaal, luidt als volgt:

Artikel 53
(oud artikel 47 VEG)

1.  Teneinde de toegang tot werkzaamheden, anders dan in loondienst, en de 
uitoefening daarvan te vergemakkelijken, stellen het Europees Parlement en 
de Raad volgens de gewone wetgevingsprocedure richtlijnen vast inzake de 
onderlinge erkenning van diploma's, certificaten en andere titels en inzake de 
coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de 
lidstaten betreffende de toegang tot werkzaamheden anders dan in loondienst 
en de uitoefening daarvan.

2.  Wat de geneeskundige, paramedische en farmaceutische beroepen betreft, 
is de geleidelijke afschaffing van de beperkingen afhankelijk van de 
coördinatie van de voorwaarden waaronder zij in de verschillende lidstaten 
worden uitgeoefend.

III – Jurisprudentie inzake de rechtsgrond

Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie moet "de keuze van de rechtsgrond van 
een gemeenschapshandeling berusten op objectieve gegevens die voor rechterlijke toetsing 
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vatbaar zijn, waartoe met name het doel en de inhoud van de handeling behoren"1. De keuze 
van een onjuiste rechtsgrond kan dan ook aanleiding geven tot de nietigverklaring van de 
desbetreffende handeling.

Om te bepalen of een voorstel op een meervoudige rechtsgrond moet worden gebaseerd, moet 
worden vastgesteld of het voorstel:
1. veelvuldige doelen heeft of uit veelvuldige componenten bestaat, waarvan er één kan 

worden gezien als het hoofd- of overwegende doel of de hoofd- of overwegende 
component, terwijl de andere doelen of componenten slechts ondergeschikt zijn; of 

2. tegelijkertijd een aantal doelstellingen nastreeft of meerdere componenten heeft die 
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, waarbij niet één doelstelling of component 
secundair en indirect is ten opzichte van de andere.

Volgens de jurisprudentie van het Hof van Justitie moet de handeling in het eerste geval op 
één enkele rechtsgrond worden gebaseerd, namelijk die welke vereist is gelet op het hoofd- of 
overwegende doel of de hoofd- of overwegende component, terwijl in het tweede geval de 
handeling moet worden gebaseerd op de verschillende desbetreffende rechtsgronden2.

IV – Doel en inhoud van de voorgestelde richtlijn

Gedekte obligaties zijn schuldinstrumenten die door kredietinstellingen worden uitgegeven 
en worden zekergesteld door een afgezonderde pool activa waarop obligatiehouders als 
preferente crediteuren direct verhaal kunnen nemen. Tegelijkertijd behouden obligatiehouders 
een vordering op de uitgevende entiteit als gewone crediteuren. Gedekte obligaties worden 
uitgegeven door kredietinstellingen en zijn een betrouwbare en stabiele financieringsbron 
voor Europese banken.

Overeenkomstig de toelichting bij het voorstel, zouden in de richtlijn de op beginselen 
gebaseerde vereisten worden vastgelegd voor het beheer van programma's van gedekte 
obligaties in het geval van insolventie of afwikkeling van de emittent. Het voorstel is niet 
bedoeld om nationale insolventieregelingen te harmoniseren, noch om de behandeling van 
gedekte obligaties te wijzigen in het geval van een afwikkeling op grond van Richtlijn 
2014/59/EU (richtlijn herstel en afwikkeling van banken). Het houdt, integendeel, nadere 
bepalingen beperkt tot het minimum dat vereist is om een stel gemeenschappelijk elementaire 
structurele voorschriften in de hele interne markt te laten gelden. De lidstaten zullen een 
zekere vrijheid krijgen om hun eigen wetgeving uit te werken en zo de beginselen uit deze 
richtlijn om te zetten.

Een Uniewetgevingsraamwerk voor gedekte obligaties moet de mogelijkheden voor 
kredietinstellingen verruimen om financiering te verschaffen aan de reële economie en moet 
bijdragen aan de ontwikkeling van gedekte obligaties in de hele Unie, met name in lidstaten 
waar momenteel nog geen markt voor dit soort instrumenten bestaat.

1 Zaak C-45/86, Commissie/Raad (Algemene tariefpreferenties), Jurispr. 1987, blz. 1439, punt 5; zaak C-440/05, 
Commissie/Raad, Jurispr. 2007, blz. I-9097; zaak C-411/06, Commissie/Parlement en Raad, Jurispr. 2009, 
blz. I-7585.
2 Zie zaak C-411/06, eerder aangehaald, punten 46-47.
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De Commissie streeft ernaar ervoor te zorgen dat gedekte obligaties in de hele Unie 
vergelijkbare structurele kenmerken hebben waardoor zij in overeenstemming worden 
gebracht met de desbetreffende prudentiële vereisten. De harmonisering van gedekte 
obligaties is dus in overeenstemming met de doelstelling van financiële stabiliteit die de 
Commissie zich stelt, en zoals zij die nastreeft met haar regulering van financiële markten.

Het voorstel bestaat uit 40 overwegingen en 34 artikelen, verdeeld onder zes titels betreffende 
onderwerp, toepassingsgebied en definities, structurele kenmerken van gedekte obligaties, 
overheidstoezicht op gedekte obligaties, etikettering, wijzigingen van andere richtlijnen en 
slotbepalingen. De titel betreffende structurele kenmerken van gedekte obligaties omvat op 
zijn beurt twee hoofdstukken: "Dubbele zekerheidsrechten en vrijwaring van faillissement" 
en "Dekkingspool en dekking", waarbij dat laatste hoofdstuk verder is onderverdeel in twee 
onderdelen: over beleenbare activa en over liquiditeitsvereisten. 

Deze algemene structuur van de richtlijn blijft gehandhaafd in de tekst waarover is 
onderhandeld. Er zijn slechts drie nieuwe overwegingen toegevoegd en de wijzigingen zijn 
rechtstreeks daarin aangebracht, zonder toevoeging van volledig nieuwe artikelen. 

In overweging 4, als gewijzigd in de voorlopige overeenkomst, wordt geconstateerd dat er in 
de Unie sprake is van een gebrek harmonisering wat betreft de voorwaarden voor de uitgifte 
van gedekte obligaties, en dat de verschillen tussen nationale raamwerken of het ontbreken 
van een dergelijk raamwerk, samen met het ontbreken van een gezamenlijk overeengekomen 
definitie van gedekte obligaties, obstakels kunnen opwerpen voor de uitbouw van een 
daadwerkelijk geïntegreerde interne markt voor gedekte obligaties.

In overweging 5 wordt hierop voortgeborduurd en gesteld dat de harmonisering van bepaalde 
aspecten van nationale regelingen alsmede vastgestelde beste praktijken moeten zorgen voor 
een soepele en voortdurende ontwikkeling van goed functionerende markten voor gedekte 
obligaties in de Unie en eventuele risico's en kwetsbare punten wat betreft financiële 
stabiliteit moeten beperken.

Overweging 9 verwijst naar een verslag van de Europese Bankautoriteit (EBA)3 aan het 
Europees Comité voor systeemrisico's (ESRB), de Raad en de Commissie, waarin werd 
geconcludeerd dat verdere harmonisatie noodzakelijk is met het oog op meer coherentie in de 
definities van en de regelgeving voor gedekte obligaties in de Unie, en dat harmonisatie dient 
voort te bouwen op goed functionerende markten zoals die vandaag in sommige lidstaten 
bestaan.

Artikel 28 strekt tot wijziging van Richtlijn 2009/65/EG4, die was gebaseerd op artikel 47 
VEG, nu artikel 53 VWEU. Artikel 29 strekt tot wijziging van Richtlijn 2014/59/EU5, dat was 
gebaseerd op artikel 114 VWEU.

3 EBA Report on covered bonds - Recommendations on harmonisation of covered bond frameworks in the EU 
(2016), EBA-Op-2016-23.
4 Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot coördinatie van de wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten 
(icbe's) (PB L 302 van 17.11.2009, blz. 32).
5 Richtlijn 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de totstandbrenging 
van een kader voor het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (PB L 173 
van 12.6.2014, blz. 190).
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De voorgestelde richtlijn werd voorts gepresenteerd in een pakket samen met een voorstel 
voor een verordening betreffende blootstellingen in de vorm van gedekte obligaties6, dat was 
gebaseerd op artikel 114 VWEU.

V – Vaststelling van de juiste rechtsgrond

Uit lezing van het voorstel blijkt dat de richtlijn betrekking heeft op het functioneren van 
markten voor gedekte obligaties als onderdeel van de algemene wetgeving inzake het 
functioneren van financiële markten. De richtlijn valt bijgevolg binnen het toepassingsgebied 
van artikel 114 VWEU. Dit artikel maakt de vaststelling mogelijk van maatregelen inzake de 
onderlinge aanpassing van de voorschriften van de lidstaten welke op de totstandbrenging en 
de werking van de interne markt betrekking hebben.

Met betrekking tot artikel 53 VWEU moet allereerst worden opgemerkt dat in de tekst van het 
voorstel geen melding van dit artikel wordt gemaakt, zelfs niet in het specifieke gedeelte van 
de toelichting bij het voorstel betreffende de keuze van de rechtsgrond, noch wordt uitleg 
gegeven over de juistheid van de toevoeging ervan. Artikel 53 VWEU wordt in het voorstel 
slechts indirect genoemd, aangezien een van de richtlijnen die worden gewijzigd bij de 
voorgestelde richtlijn op de voorganger van dit artikel was gebaseerd.

Ten tweede werd artikel 53 VWEU, zoals opgemerkt door de Juridische Dienst7, toegevoegd 
als rechtsgrond vanwege artikel 19 van het voorstel, getiteld Toestemming voor programma's 
van gedekte obligaties. Dit artikel bepaalt dat kredietinstellingen toestemming voor een 
programma van gedekte obligaties moeten verkrijgen voordat zij in het kader van dat 
programma gedekte obligaties uitgeven. De bevoegdheid om die toestemming te verlenen 
en om de vereisten voor toestemming vast te leggen mag door de lidstaten worden 
overgedragen aan de desbetreffende bevoegde autoriteiten. 

Enerzijds valt artikel 19 van het voorstel evenwel niet binnen het toepassingsgebied van 
artikel 53 VWEU, aangezien het geen betrekking heeft op de toegang tot een beroep 
("de toegang tot werkzaamheden, anders dan in loondienst, en de uitoefening daarvan"): 
de kredietinstelling die de gedekte obligaties uitgeeft zou reeds een vergunning hebben om 
aldus te handelen en haar algemene activiteiten op de markt hangen dus niet af van het 
verkrijgen van toestemming uit hoofde van dit artikel. De eis toestemming te verkrijgen is 
alleen een aanvullende voorwaarde in een situatie waarin obligaties in het kader van een 
programma zijn uitgegeven.

Anderzijds, zelfs indien artikel 19 zou worden geacht betrekking te hebben op de toegang tot 
een beroep, zou dit slechts een bijkomstig element zijn ten aanzien van het hoofddoel van het 
voorstel, namelijk de harmonisering van de regelgeving ten aanzien van gedekte obligaties. 
Volgens de jurisprudentie moet de maatregel op één enkele rechtsgrond worden gebaseerd, 
namelijk die welke vereist is gelet op het hoofd- of overwegende doel of de hoofd- of 
overwegende component.

6 Voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat betreft blootstellingen in 
de vorm van gedekte obligaties (COM(2018)0093).
7 Zie het advies van de Juridische Dienst, SJ-0199/18, punt 17.
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Aangezien het voorstel wordt gedaan met het uitdrukkelijke doel van harmonisering ten 
aanzien van gedekte obligaties binnen de interne markt, moet de rechtsgrond van het voorstel 
artikel 114 VWEU zijn.

VI – Conclusie en aanbeveling

In het licht van bovenstaande analyse vormt artikel 53 VWEU, dat de vaststelling mogelijk 
maakt van maatregelen inzake de onderlinge aanpassing van nationale bepalingen die 
betrekking hebben op de toegang tot een beroep, geen goede rechtsgrond voor het voorstel. 
Artikel 114 VWEU alleen is dan ook een voldoende rechtsgrond voor de voorgestelde 
richtlijn. 

Op haar vergadering van 18 maart 2019 heeft de Commissie juridische zaken met 15 stemmen 
voor, 0 stemmen tegen, bij 0 onthoudingen8 besloten de Commissie werkgelegenheid en 
sociale zaken aan te bevelen dat zij daarom kan instemmen met het schrappen van artikel 53 
VWEU, als voorlopig overeengekomen met de Raad.

Hoogachtend,

Pavel Svoboda

8 Bij de eindstemming waren aanwezig: Pavel Svoboda (voorzitter), Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, 
Sergio Gaetano Cofferati, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Rosa Estaràs Ferragut, Jytte Guteland, Heidi Hautala, 
Sylvia-Yvonne Kaufmann, Virginie Rozière, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka, Dominique Bilde (verving 
Marie-Christine Boutonnet overeenkomstig artikel 200, lid 2, van het Reglement), Josef Weidenholzer (verving 
Evelyn Regner overeenkomstig artikel 200, lid 2, van het Reglement).


