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BEKNOPTE MOTIVERING

De oprichting van een bankenunie met een gemeenschappelijk toezichtsmechanisme vanuit de 
Europese Centrale Bank (ECB) roept een aantal pertinente constitutionele vragen op die de 
aandacht van het Parlement verdienen.

De rechtsgrondslag die de Europese Raad en de Commissie hebben gekozen, is artikel 127, lid 6, 
van het VWEU:

6. De Raad kan volgens een bijzondere wetgevingsprocedure bij verordeningen, na 
raadpleging van het Europees Parlement en de Europese Centrale Bank, met eenparigheid 
van stemmen besluiten aan de Europese Centrale Bank specifieke taken op te dragen 
betreffende het beleid op het gebied van het bedrijfseconomisch toezicht op 
kredietinstellingen en andere financiële instellingen, met uitzondering van 
verzekeringsondernemingen.

De rapporteur wil ervoor zorgen dat er een doeltreffend en effectief gemeenschappelijk 
toezichtsmechanisme wordt opgericht, en dit zonder afbreuk te doen aan de globale cohesie of 
het recht van de Europese Unie. Daartoe dient hij 41 amendementen in op het voorstel van de 
Commissie voor een verordening van de Raad. De strekking van deze amendementen wordt 
hieronder samengevat.

Amendementen Inhoud
1, 2 Schetst de politieke context.
4 Actualisering.
5, 20, 27 Deelname mag niet facultatief zijn voor de landen van de eurozone; 

deelname van lidstaten buiten de eurozone ("pre-ins") wordt verondersteld de 
norm te zijn. Alleen het VK heeft een opt-out en wordt niet verwacht de euro 
in te voeren (Protocol nr. 15).

6 Keuze voor de ECB omdat die instelling al over uitvoeringsbevoegdheden 
beschikt.

7 Nadruk op het feit dat het toepassingsgebied alle banken, zonder 
uitzondering, omvat.

8, 11 Contractuele afspraken met deelnemende niet-eurolanden.
9, 10, 22, 23 Noodzaak om de Europese Bankautoriteit en de integriteit van de interne 

markt te eerbiedigen.
12, 30 Gelijke status voor alle lidstaten die deel uitmaken van het 

gemeenschappelijk toezichtsmechanisme.
12, 18, 35 Verhouding tussen de nieuwe Raad van toezicht en de Raad van bestuur van 

de ECB.
13, 24, 33, 34 Transparantie.
14, 15, 17, 31, 
32, 36, 38

Verkiezing van de voorzitter door het Europees Parlement en 
verantwoordingsplicht van de Raad van toezicht

16, 19, 40 Rechterlijke toetsing en beroepsprocedure.
41 Herzieningsclausule.
3, 25, 26, 28, 29, 
37, 39

Redactionele verbeteringen.
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De rapporteur wijst erop dat het Parlement moet zorgen voor samenhang tussen zijn standpunt 
over het onderhavige voorstel (verslag van Thyssen) en zijn standpunt over het voorstel voor een 
verordening betreffende de EBA (verslag van Giegold).

AMENDEMENTEN

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

Amendement 1
Voorstel voor een verordening
Overweging -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1) De huidige financiële en economische 
crisis heeft het Europese bankwezen op de 
rand van de afgrond gebracht. De 
integriteit van de gemeenschappelijke 
munt en van de interne markt wordt 
bedreigd door de versnippering van de 
financiële sector. Het is nu van cruciaal 
belang dat de integratie van de 
bankensector wordt versneld om de 
Europese eenheid te versterken, de 
financiële stabiliteit te laten weerkeren en 
de fundamenten voor economisch herstel 
te leggen.

Or. en

Amendement 2
Voorstel voor een verordening
Overweging -1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1 bis) De snelle oprichting van een 
bankenunie vormt de essentiële eerste stap 
in de richting van een fiscale en later ook 
politieke unie. Het constitutioneel belang 
van deze verordening voor de 
ontwikkeling van de Europese Unie op 
lange termijn valt niet te onderschatten. 
Waar een uitgekiende en goed beheerde 
bankenunie het vertrouwen in de markt 
en de politiek zal doen toenemen, en dus 
ook de doelstelling inzake Europese 
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integratie zal bevorderen, zou een 
ondoordachte, slecht beheerde 
bankenunie kunnen leiden tot diepe 
verdeeldheid tussen de lidstaten, tot de 
instorting van de euro en zelfs tot het 
uiteenvallen van de Unie.

Or. en

Amendement 3
Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Dankzij de Europese Bankautoriteit 
(EBA), die in 2011 is ingesteld bij 
Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
24 november 2010 tot oprichting van een 
Europese toezichthoudende autoriteit 
(Europese Bankautoriteit), en het Europees 
systeem voor financieel toezicht (EFSF -
European System of Financial Supervision) 
dat is ingesteld bij artikel 2 van die 
verordening en van Verordening (EU) nr. 
1094/2010 van 24 november 2010 tot 
oprichting van een Europese 
toezichthoudende autoriteit (Europese 
Autoriteit voor verzekeringen en 
bedrijfspensioenen) en van Verordening 
(EU) nr. 1095/2010 van 24 november 2010 
tot oprichting van een Europese 
toezichthoudende autoriteit (Europese 
Autoriteit voor effecten en markten) is de 
samenwerking tussen de 
bankentoezichthouders in de Unie duidelijk 
verbeterd. De EBA levert een belangrijke 
bijdrage aan de totstandbrenging van een 
gemeenschappelijk rulebook voor 
financiële diensten in de Unie en is van 
cruciaal belang geweest voor een 
consistente uitvoering van de 
herkapitalisatie van grote Uniale 
kredietinstellingen die op de bijeenkomst 
van de Europese Raad in oktober 2011 is 
overeengekomen.

(6) Dankzij de Europese Bankautoriteit 
(EBA), die in 2011 is ingesteld bij 
Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
24 november 2010 tot oprichting van een 
Europese toezichthoudende autoriteit 
(Europese Bankautoriteit), en het Europees 
systeem voor financieel toezicht (EFSF -
European System of Financial Supervision) 
dat is ingesteld bij artikel 2 van die 
verordening en van Verordening (EU) nr. 
1094/2010 van 24 november 2010 tot 
oprichting van een Europese 
toezichthoudende autoriteit (Europese 
Autoriteit voor verzekeringen en 
bedrijfspensioenen) en van Verordening 
(EU) nr. 1095/2010 van 24 november 2010 
tot oprichting van een Europese 
toezichthoudende autoriteit (Europese 
Autoriteit voor effecten en markten) is de 
samenwerking tussen de 
bankentoezichthouders in de Unie duidelijk 
verbeterd. De EBA levert een belangrijke 
bijdrage aan de totstandbrenging van een 
gemeenschappelijk rulebook voor 
financiële diensten in de gehele Unie en is 
van cruciaal belang geweest voor een 
consistente uitvoering van de 
herkapitalisatie van grote Uniale 
kredietinstellingen die op de bijeenkomst 
van de Europese Raad in oktober 2011 is 
overeengekomen.
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Or. en

Amendement 4
Voorstel voor een verordening
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Op 18 oktober 2012 besloot de 
Europese Raad dat het streven naar een 
hechtere economische en monetaire unie 
gebaseerd moet zijn op het institutionele 
en juridische kader van de Unie en dat 
openheid en transparantie ten aanzien 
van de lidstaten buiten de eurozone en 
eerbied voor de integriteit van de interne 
markt in dit proces uiterst belangrijk zijn. 
Het geïntegreerd financieel kader zal een 
gemeenschappelijk toezichtsmechanisme 
(SSM - Single Supervisory Mechanism) 
omvatten dat in de mate van het mogelijke 
zal openstaan voor alle lidstaten die 
wensen deel te nemen.

Or. en

Amendement 5
Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Derhalve moet een Europese 
bankenunie worden opgericht, die wordt 
geschraagd door een echt
gemeenschappelijk rulebook voor 
financiële diensten voor de eengemaakte 
markt als geheel en die bestaat uit een 
gemeenschappelijk toezichtsmechanisme 
en een gemeenschappelijk 
depositogarantie- en afwikkelingskader. 
Gezien de nauwe onderlinge verbanden en 
interacties tussen de lidstaten die aan de 
gemeenschappelijke munt deelnemen, 
moet de bankenunie ten minste van 
toepassing zijn op alle eurolidstaten. Met 
het oog op de handhaving en verdieping 

(9) Derhalve moet een Europese 
bankenunie worden opgericht, die wordt 
geschraagd door een omvattend en 
gedetailleerd gemeenschappelijk rulebook 
voor financiële diensten voor de 
eengemaakte markt als geheel en die 
bestaat uit een gemeenschappelijk 
toezichtsmechanisme en een 
gemeenschappelijk depositogarantie- en 
afwikkelingskader. Gezien de onderlinge 
afhankelijkheid van de lidstaten die aan de 
gemeenschappelijke munt deelnemen, 
moet de bankenunie alle eurolidstaten 
omvatten alsook alle lidstaten die de euro 
willen invoeren of zich hierop 
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van de interne markt en voor zover het 
institutioneel mogelijk is, moet de 
bankenunie ook openstaan voor deelname 
van andere lidstaten.

voorbereiden. Met het oog op de 
handhaving en verdieping van de interne 
markt en voor zover het institutioneel 
mogelijk is, moet de bankenunie ook 
openstaan voor de eventuele deelname van 
het Verenigd Koninkrijk of van eender 
welke andere niet-deelnemende lidstaat.

Or. en

Amendement 6
Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Als centrale bank van de eurozone met 
een uitgebreide expertise op het gebied van 
macro-economische en financiële-
stabiliteitsvraagstukken, is de ECB bij 
uitstek geschikt om toezichthoudende 
taken uit te voeren die gericht zijn op de 
bescherming van de stabiliteit van het 
Europese financiële stelsel. In veel 
lidstaten zijn de centrale banken overigens 
al bevoegd voor het bancaire toezicht. 
Derhalve moeten aan de ECB specifieke 
taken betreffende het beleid op het gebied 
van het toezicht op kredietinstellingen in 
de eurozone worden opgedragen.

(11) Als centrale bank van de eurozone met 
een uitgebreide expertise op het gebied van 
macro-economische en financiële-
stabiliteitsvraagstukken en met eigen 
uitvoeringsbevoegdheden, is de ECB bij 
uitstek geschikt om toezichthoudende 
taken uit te voeren die gericht zijn op de 
bescherming van de stabiliteit van het 
Europese financiële stelsel. In veel 
lidstaten zijn de centrale banken overigens 
al bevoegd voor het bancaire toezicht. 
Derhalve moeten aan de ECB specifieke 
taken betreffende het beleid op het gebied 
van het prudentieel toezicht op 
kredietinstellingen in de eurozone worden 
opgedragen.

Or. en

Amendement 7
Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Voor de waarborging van de stabiliteit 
van het financiële stelsel is het van 
essentieel belang dat grote banken veilig en 
solide zijn. Recentelijk is echter gebleken 
dat kleinere banken de financiële stabiliteit 
ook in gevaar kunnen brengen. Daarom 

(13) Voor de waarborging van de stabiliteit 
van het financiële stelsel is het van 
essentieel belang dat grote banken veilig en 
solide zijn. Recentelijk is echter gebleken 
dat kleinere banken de financiële stabiliteit 
ook in gevaar kunnen brengen. Daarom 
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moet de ECB toezichthoudende taken ten 
aanzien van álle banken van de 
deelnemende lidstaten kunnen uitoefenen.

moet de ECB toezichthoudende taken ten 
aanzien van álle banken, zonder 
uitzondering, van de deelnemende 
lidstaten kunnen uitoefenen.

Or. en

Amendement 8
Voorstel voor een verordening
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) De ECB moet de bevoegdheid 
krijgen om contractuele afspraken te 
maken met de bevoegde nationale 
autoriteiten van de niet-eurolanden die 
aan de bankenunie deelnemen, teneinde 
de ECB in staat te stellen om ook op de 
banken uit die lidstaten toezicht uit te 
oefenen.

Or. en

Amendement 9
Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) De aan de ECB op te dragen 
toezichthoudende taken ten aanzien van 
een aantal lidstaten moeten stroken met 
het in 2010 opgezette kader van het 
Europees systeem voor financieel toezicht 
(European System of Financial Supervision 
— ESFS) en met de onderliggende 
doelstelling ervan om het 
gemeenschappelijke rulebook te 
ontwikkelen en de convergentie van 
toezichtspraktijken in de gehele Unie te 
versterken. Voor de aanpak van 
vraagstukken van gezamenlijk belang en 
voor de waarborging van een deugdelijk 
toezicht op kredietinstellingen die ook in 
de verzekerings- en de effectensector 
opereren, is het van belang dat de 

(24) De aan de ECB op te dragen 
toezichthoudende taken moeten stroken 
met het in 2010 opgezette kader van het 
Europees systeem voor financieel toezicht 
(European System of Financial Supervision 
— ESFS) en met de onderliggende 
doelstelling ervan om het 
gemeenschappelijke rulebook te 
ontwikkelen en de convergentie van 
toezichtspraktijken in de gehele Unie te 
versterken. Voor de aanpak van 
vraagstukken van gezamenlijk belang en 
voor de waarborging van een deugdelijk 
toezicht op kredietinstellingen die ook in 
de verzekerings- en de effectensector 
opereren, is het van belang dat de 
toezichthouders voor het bankwezen en die 
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toezichthouders voor het bankwezen en die 
voor het verzekeringswezen of de 
effectenmarkten met elkaar samenwerken. 
Daarom moet de ECB worden verplicht 
nauw samen te werken met de EBA, de 
Europese Autoriteit voor effecten 
en markten en de Europese Autoriteit voor 
verzekeringen en bedrijfspensioenen, zulks 
in het kader van het ESFS.

voor het verzekeringswezen of de 
effectenmarkten met elkaar samenwerken. 
Daarom moet de ECB worden verplicht 
nauw samen te werken met de EBA, de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten en de Europese Autoriteit voor 
verzekeringen en bedrijfspensioenen, 
onverminderd de bevoegdheden van deze 
instanties.

Or. en

Amendement 10
Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Om de consistentie tussen de aan de 
ECB verleende toezichthoudende 
bevoegdheden en de besluitvorming in de 
EBA te waarborgen, moet de ECB de 
coördinatie van een gemeenschappelijk 
standpunt van de vertegenwoordigers van 
de nationale autoriteiten van de 
deelnemende lidstaten op zich nemen voor 
aangelegenheden die onder haar 
bevoegdheid vallen.

(25) Om de integriteit van de interne 
markt te vrijwaren, moet de ECB slechts 
de coördinatie van een gemeenschappelijk 
standpunt van de vertegenwoordigers van 
de nationale autoriteiten van de 
deelnemende lidstaten op zich nemen voor 
aangelegenheden die onder haar 
bevoegdheid vallen en waarbij de 
deelnemende lidstaten rechtstreeks 
betrokken zijn. De ECB moet de rol van 
de EBA ten volle eerbiedigen, zowel wat 
betreft de opstelling van het 
gemeenschappelijk rulebook voor de 
Europese bankensector als wat betreft het 
toezicht op de globale toepassing van de 
voorschriften in de Unie.

Or. en

Amendement 11
Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Wat betreft het toezicht op 
grensoverschrijdende banken die zowel in 
als buiten de eurozone actief zijn, moet de 

(29) Wat betreft het toezicht op 
grensoverschrijdende banken die zowel in 
als buiten de eurozone actief zijn, moet de 



PE498.084v01-00 10/23 PA\917116NL.doc

NL

ECB nauw samenwerken met de bevoegde 
autoriteiten van niet-deelnemende 
lidstaten. De ECB moet als bevoegde 
autoriteit worden onderworpen aan de 
daaruit voortvloeiende verplichting om in 
het kader van het Unierecht samen te 
werken en informatie uit te wisselen, en 
moet in extenso deelnemen aan de colleges 
van toezichthouders. Daarnaast moeten de 
lidstaten die niet aan de
gemeenschappelijke munt deelnemen, 
gezien de duidelijke voordelen die de 
uitoefening van toezichthoudende taken 
door een Europese instelling meebrengt op 
het gebied van de financiële stabiliteit en 
een duurzame marktintegratie, ook de 
mogelijkheid krijgen om aan het nieuwe 
mechanisme deel te nemen. Wel geldt voor 
een doeltreffende uitoefening van de 
toezichthoudende taken als eerste vereiste 
dat de toezichtsbesluiten onverkort en 
onverwijld worden uitgevoerd. Daarom 
moeten de lidstaten die aan het nieuwe 
mechanisme willen deelnemen, ervoor 
instaan dat hun nationale bevoegde 
autoriteiten de door de ECB verlangde 
maatregelen ten aanzien van 
kredietinstellingen in acht nemen en 
vaststellen. De ECB moet een nauwe 
samenwerking kunnen aangaan met de 
bevoegde autoriteiten van een lidstaat die 
niet aan de gemeenschappelijke munt 
deelneemt. Zij moet worden verplicht de 
samenwerking aan te gaan wanneer aan 
de in deze verordening genoemde 
voorwaarden is voldaan. De voorwaarden 
waaronder vertegenwoordigers van de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaten die 
een nauwe samenwerking zijn aangegaan, 
deelnemen aan de werkzaamheden van de 
Raad van toezicht, moeten de grootst 
mogelijke betrokkenheid van deze 
vertegenwoordigers mogelijk maken, zij 
het dat rekening moet worden gehouden 
met de grenzen die voortvloeien uit de 
statuten van het ESCB en van de ECB, 
met name wat de integriteit van het 
besluitvormingsproces betreft.

ECB nauw samenwerken met de bevoegde 
autoriteiten van niet-deelnemende 
lidstaten. De ECB moet als bevoegde 
autoriteit worden onderworpen aan de 
daaruit voortvloeiende verplichting om in 
het kader van het Unierecht samen te 
werken en informatie uit te wisselen, en 
moet in extenso deelnemen aan de colleges 
van toezichthouders. Daarnaast moeten de 
lidstaten die niet aan de 
gemeenschappelijke munt deelnemen, 
gezien de duidelijke voordelen die de 
uitoefening van toezichthoudende taken 
door een Europese instelling meebrengt op 
het gebied van de financiële stabiliteit en 
een duurzame marktintegratie, ook de 
mogelijkheid krijgen om aan het nieuwe 
mechanisme deel te nemen. Wel geldt voor 
een doeltreffende uitoefening van de 
toezichthoudende taken als eerste vereiste 
dat de toezichtsbesluiten onverkort en 
onverwijld worden uitgevoerd. Daarom 
moeten de lidstaten van buiten de 
eurozone die aan het nieuwe mechanisme 
deelnemen, ervoor instaan dat hun 
nationale bevoegde autoriteiten de door de 
ECB verlangde maatregelen ten aanzien 
van kredietinstellingen in acht nemen en 
vaststellen. De ECB moet bindende 
contractuele afspraken maken met de 
bevoegde autoriteiten van de deelnemende 
niet-eurolanden. Deze landen moeten 
ertoe worden verplicht de nodige 
nationale wetgeving uit te vaardigen om 
het toezicht van de ECB af te dwingen.
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Or. en

Amendement 12
Voorstel voor een verordening
Overweging 29 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29 bis) De voorwaarden waaronder 
vertegenwoordigers van de bevoegde 
autoriteiten van de niet-eurolanden 
deelnemen aan de activiteiten van de 
Raad van toezicht moeten van die aard 
zijn dat zij volwaardig vertegenwoordigd 
zijn in deze Raad van toezicht en dat hun 
status vergelijkbaar is met die van de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaten die 
wel tot de eurozone behoren. De Raad van 
toezicht moet de bevoegdheid krijgen om 
de toezichthoudende taken van de ECB 
vast te stellen en uit te voeren. De Raad 
van toezicht moet bij de uitoefening van 
zijn bevoegdheden ten volle erkennen dat 
de Raad van bestuur van de ECB de 
uiteindelijke 
uitvoeringsverantwoordelijkheid draagt 
binnen de ECB.

Or. en

Amendement 13
Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) De ECB moet in haar 
besluitvormingsprocedures gebonden zijn 
aan de Unieregels en algemene beginselen 
inzake behoorlijke procedure en 
transparantie. Het recht van de adressaten 
van de besluiten van de ECB om te worden 
gehoord moet ten volle worden 
geëerbiedigd.

(33) De ECB moet in haar 
besluitvormingsprocedures gebonden zijn 
aan de Unieregels en algemene beginselen 
inzake behoorlijke procedure en 
transparantie. Het recht van de adressaten 
van de besluiten van de ECB om te worden 
gehoord moet ten volle worden 
geëerbiedigd. De Raad van toezicht moet 
zijn notulen openbaar maken.

Or. en
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Amendement 14
Voorstel voor een verordening
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) Doordat aan de ECB 
toezichthoudende taken worden 
opgedragen, wordt zij in belangrijke mate 
verantwoordelijk voor de waarborging van 
de financiële stabiliteit in de Unie en voor 
een zo doeltreffend en evenredig mogelijk 
gebruik van haar toezichthoudende 
bevoegdheden. Daarom moet de ECB voor 
de uitoefening van deze taken 
verantwoording afleggen aan het 
Europees Parlement en de Raad van 
Ministers dan wel de Eurogroep als 
democratisch gelegitimeerde instellingen 
die het Europese volk en de lidstaten 
vertegenwoordigen. Onder meer moet 
regelmatig verslag worden uitgebracht en 
moeten vragen worden beantwoord. 
Wanneer nationale toezichthouders in het 
kader van deze verordening actie 
ondernemen, moeten de regelingen inzake 
verantwoordingsplicht die in het kader van 
het nationale recht zijn vastgesteld, van 
toepassing blijven.

(34) Doordat aan de ECB 
toezichthoudende taken worden 
opgedragen, wordt zij in belangrijke mate 
verantwoordelijk voor de waarborging van 
de financiële stabiliteit in de Unie en voor 
een zo doeltreffend en evenredig mogelijk 
gebruik van haar toezichthoudende 
bevoegdheden. Hoewel de ECB 
onafhankelijk moet blijven met betrekking 
tot het monetair beleid, moet zij ten 
aanzien van haar toezichthoudende 
bevoegdheden nieuwe vormen van 
democratische verantwoording afleggen.
Onder meer moet regelmatig verslag 
worden uitgebracht en moeten vragen 
worden beantwoord. Wanneer nationale 
toezichthouders in het kader van deze 
verordening actie ondernemen, moeten de 
regelingen inzake verantwoordingsplicht 
die in het kader van het nationale recht zijn 
vastgesteld, van toepassing blijven.

Or. en

Amendement 15
Voorstel voor een verordening
Overweging 34 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34 bis) De Raad van toezicht moet bij het 
Europees Parlement en de Raad een 
jaarlijks verslag indienen. 
Vertegenwoordigers van de Raad van 
toezicht kunnen worden verzocht 
verantwoording af te leggen voor de 
betrokken commissies van het Europees 
Parlement of voor de nationale 
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parlementen van de deelnemende 
lidstaten. Het recht van het Europees 
Parlement om een tijdelijke 
onderzoekscommissie op te richten moet 
ook gelden ten aanzien van de activiteiten 
van de Raad van toezicht.

Or. en

Amendement 16
Voorstel voor een verordening
Overweging 34 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34 ter) Onverminderd artikel 263 van het 
VWEU moet het Hof van Justitie de 
wettigheid kunnen toetsen van 
toezichthoudende handelingen van de 
ECB die bedoeld zijn om rechtsgevolgen 
ten aanzien van derden tot stand te 
brengen.

Or. en

Amendement 17
Voorstel voor een verordening
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) Met name moet bij de ECB een Raad 
van toezicht worden opgezet die bevoegd 
wordt voor de voorbereiding van besluiten 
inzake toezichtsaangelegenheden en die de 
specifieke expertise van nationale 
toezichthouders inbrengt. Daarom moet de 
raad worden voorgezeten door een 
voorzitter en een ondervoorzitter die 
gekozen worden door de Raad van 
bestuur van de ECB, en moet deze
daarnaast bestaan uit vertegenwoordigers 
van de ECB en van de nationale 
autoriteiten. Om een passende roulatie 
mogelijk te maken en een volledige 
onafhankelijkheid van de voorzitter en de 
ondervoorzitter te waarborgen, mag hun

(36) Met name moet bij de ECB een Raad 
van toezicht worden opgezet die bevoegd 
wordt voor de voorbereiding van besluiten 
inzake toezichtsaangelegenheden en die de 
specifieke expertise van nationale 
toezichthouders inbrengt. De voorzitter van 
de Raad van toezicht moet worden 
voorgedragen door de Raad van bestuur 
van de ECB en verkozen door het 
Europees Parlement. De Raad van 
toezicht moet daarnaast bestaan uit 
vertegenwoordigers van de ECB en van de 
nationale autoriteiten. Om een passende 
roulatie mogelijk te maken en een 
volledige onafhankelijkheid van de 
voorzitter te waarborgen, mag zijn of haar
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ambtstermijn ten hoogste vijf jaar bedragen 
en mag deze niet hernieuwbaar zijn. Om 
voor een volledige coördinatie met de 
werkzaamheden van de EBA en met het 
prudentiële beleid van de Unie te zorgen, 
mogen de EBA en de Europese Commissie 
als waarnemer in de Raad van toezicht 
zitting hebben. In het kader van de 
uitoefening van de aan de ECB opgedragen 
toezichthoudende taken moet een groot 
aantal technisch complexe handelingen en 
besluiten worden vastgesteld, waaronder 
besluiten inzake individuele 
kredietinstellingen. Om deze taken 
overeenkomstig het beginsel van de 
scheiding van taken betreffende het 
monetaire beleid doeltreffend uit te voeren, 
moet de Raad van bestuur van de ECB 
bepaalde duidelijk omschreven 
toezichthoudende taken en gerelateerde 
besluiten kunnen delegeren aan de Raad 
van toezicht, onverminderd het toezicht en 
de bevoegdheid van de Raad van bestuur, 
die aan dat orgaan instructies en 
aanwijzingen kan geven. De Raad van 
toezicht kan worden gesteund door een 
stuurcomité met een beperktere 
samenstelling.

ambtstermijn ten hoogste vijf jaar bedragen 
en mag deze niet hernieuwbaar zijn. Om 
voor een volledige coördinatie met de 
werkzaamheden van de EBA en met het 
prudentiële beleid van de Unie te zorgen, 
mogen de EBA en de Europese Commissie 
als waarnemer in de Raad van toezicht 
zitting hebben. In het kader van de 
uitoefening van de aan de ECB opgedragen 
toezichthoudende taken moet een groot 
aantal technisch complexe handelingen en 
besluiten worden vastgesteld, waaronder 
besluiten inzake individuele 
kredietinstellingen. Om deze taken 
overeenkomstig het beginsel van de 
scheiding van taken betreffende het 
monetaire beleid doeltreffend uit te voeren, 
moet de Raad van bestuur van de ECB 
bepaalde duidelijk omschreven 
toezichthoudende taken en gerelateerde 
besluiten kunnen delegeren aan de Raad 
van toezicht, onverminderd het toezicht en 
de bevoegdheid van de Raad van bestuur. 
De Raad van toezicht kan worden gesteund 
door een stuurcomité met een beperktere 
samenstelling.

Or. en

Amendement 18
Voorstel voor een verordening
Overweging 36 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36 bis) De Raad van toezicht moet 
verantwoordelijk zijn voor de 
voorbereiding en de uitvoering van de 
besluiten van de Raad van bestuur van de 
ECB. Voorstellen van de Raad van 
toezicht moeten worden aangenomen door 
de Raad van bestuur tenzij een 
gekwalificeerde meerderheid van diens 
leden ze verwerpt.

Or. en
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Amendement 19
Voorstel voor een verordening
Overweging 36 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36 ter) Wanneer een nationale bevoegde 
autoriteit het oneens is met een 
toezichtsbesluit van de ECB, dient zij in 
beroep te kunnen gaan bij de Europese 
Bankautoriteit, die moet voorzien in de 
oprichting van een passend 
beroepsorgaan waarvan de uitspraken 
aan de Raad van toezicht moeten worden 
gericht. Wanneer er met betrekking tot de 
toezichthoudende handelingen van de 
ECB een klacht wordt ingediend bij een 
rechtbank in de lidstaat van oorsprong of 
van ontvangst, moet de ECB partij zijn bij 
dat geding.

Or. en

Amendement 20
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) "deelnemende lidstaat": een lidstaat die 
de euro als munt heeft;

(1) "deelnemende lidstaat": een lidstaat die 
de euro als munt heeft of een andere 
lidstaat die aan het gemeenschappelijk 
toezichtsmechanisme wenst deel te 
nemen;

Or. en

Amendement 21
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) "niet-deelnemende lidstaat": een 
lidstaat die niet de euro als munt heeft en 
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niet aan het gemeenschappelijk 
toezichtsmechanisme wenst deel te 
nemen;

Or. en

Amendement 22
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – enige alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ECB werkt nauw samen met de 
Europese Bankautoriteit, de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten, de 
Europese Autoriteit voor verzekeringen en 
bedrijfspensioenen en het Europees Comité 
voor systeemrisico's, die deel uitmaken van 
het Europees Systeem voor financieel 
toezicht, dat is ingesteld bij artikel 2 van de 
Verordeningen (EU) nr. 1093/2010, (EU) 
nr. 1094/2010 en (EU) nr. 1095/2010.

De ECB werkt met betrekking tot haar 
toezichthoudende handelingen nauw 
samen met de Europese Bankautoriteit, de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten, de Europese Autoriteit voor 
verzekeringen en bedrijfspensioenen en het 
Europees Comité voor systeemrisico's, die 
deel uitmaken van het Europees Systeem 
voor financieel toezicht, dat is ingesteld bij 
artikel 2 van de Verordeningen (EU) nr. 
1093/2010, (EU) nr. 1094/2010 en (EU) nr. 
1095/2010.

Or. en

Amendement 23
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De ECB heeft, overeenkomstig de 
toepasselijke bepalingen van het Unierecht, 
de exclusieve bevoegdheid om met het oog 
op prudentieel toezicht ten aanzien van alle
in de deelnemende lidstaten gevestigde 
kredietinstellingen de volgende taken te 
verrichten:

1. De ECB heeft, onverminderd de 
bevoegdheden van de EBA en
overeenkomstig de toepasselijke 
bepalingen van het Unierecht, de 
exclusieve bevoegdheid om met het oog op 
prudentieel toezicht ten aanzien van alle in 
de deelnemende lidstaten gevestigde 
kredietinstellingen de volgende taken te 
verrichten:

Or. en
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Amendement 24
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) bij kredietinstellingen stresstests voor 
toezichtdoeleinden verrichten ter 
ondersteuning van de toetsing;

(h) bij kredietinstellingen stresstests voor 
toezichtdoeleinden verrichten ter 
ondersteuning van de toetsing, en de 
resultaten van deze tests openbaar maken;

Or. en

Amendement 25
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter l

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(l) wanneer vertegenwoordigers van de 
bevoegde autoriteiten van de deelnemende 
lidstaten aan de Raad van toezichthouders 
en de Raad van bestuur van de Europese 
Bankautoriteit deelnemen, de coördinatie 
op zich nemen om tot een 
gemeenschappelijk standpunt van die 
vertegenwoordigers te komen met 
betrekking tot kwesties die verband houden 
met de bij deze verordening aan de ECB 
opgedragen taken, en dat 
gemeenschappelijk standpunt naar voren 
brengen.

(l) wanneer vertegenwoordigers van de 
bevoegde autoriteiten van de deelnemende 
lidstaten aan de Raad van toezichthouders 
en de Raad van bestuur van de Europese 
Bankautoriteit deelnemen, een 
gemeenschappelijk standpunt van die 
vertegenwoordigers uitwerken met 
betrekking tot kwesties die rechtstreeks 
verband houden met de bij deze 
verordening aan de ECB opgedragen taken.

Or. en

Amendement 26
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Deze verordening geldt onverminderd de 
verantwoordelijkheid en de daaraan 
gerelateerde bevoegdheid van de bevoegde 
autoriteiten van de deelnemende lidstaten 
om andere dan de in deze verordening 
vermelde toezichthoudende taken te 

4. Deze verordening geldt onverminderd de 
verantwoordelijkheid en de daaraan 
gerelateerde bevoegdheid van de bevoegde 
autoriteiten van de deelnemende lidstaten 
om andere dan de bij deze verordening 
opgedragen toezichthoudende taken te 
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verrichten. verrichten.

Or. en

Amendement 27
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Nauwe samenwerking met de bevoegde 
autoriteiten van niet-deelnemende 
lidstaten

Deelname aan het gemeenschappelijk 
toezichtsmechanisme van lidstaten die 
niet de euro als munt hebben

Or. en

Amendement 28
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Daartoe kan de ECB richtsnoeren of 
verzoeken richten tot de nationale 
bevoegde autoriteit van de niet-
deelnemende lidstaat.

Daartoe kan de ECB richtsnoeren of 
verzoeken richten tot de nationale 
bevoegde autoriteit van de betrokken
lidstaat.

Or. en

Amendement 29
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Tussen de ECB en de nationale 
bevoegde autoriteit van een niet-
deelnemende lidstaat wordt bij een door de 
ECB vastgesteld besluit nauwe 
samenwerking aangegaan als aan de 
volgende voorwaarden wordt voldaan:

2. Tussen de ECB en de nationale 
bevoegde autoriteit van een lidstaat buiten 
de eurozone die toch wenst deel te nemen
wordt bij een door de ECB vastgesteld 
besluit nauwe samenwerking aangegaan als 
aan de volgende voorwaarden wordt 
voldaan:

Or. en
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Amendement 30
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In het in lid 2 bedoelde besluit worden, 
met inachtneming van het statuut van het 
ESCB en de ECB, de voorwaarden 
vastgesteld waaronder vertegenwoordigers 
van de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten die overeenkomstig dit artikel 
nauwe samenwerking hebben aangegaan, 
deelnemen aan de activiteiten van de Raad 
van toezicht.

3. In het in lid 2 bedoelde besluit worden, 
met inachtneming van het statuut van het 
ESCB en de ECB, de voorwaarden 
vastgesteld waaronder vertegenwoordigers 
van de bevoegde autoriteiten van de 
deelnemende lidstaten buiten de eurozone, 
ten volle en op gelijke voet met de 
vertegenwoordigers van de lidstaten 
binnen de eurozone, deelnemen aan de 
activiteiten van de Raad van toezicht.

Or. en

Amendement 31
Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voorts zal de Raad van toezicht bestaan
uit een voorzitter die door de leden van de 
Raad van bestuur uit de leden van de 
directie, met uitzondering van de 
president, wordt verkozen, en uit een 
ondervoorzitter die door en uit de leden 
van de Raad van bestuur van de ECB 
wordt verkozen.

2. Voorts bestaat de Raad van toezicht uit 
een voorzitter die door het Europees 
Parlement wordt verkozen op voordracht 
van de Raad van bestuur van de ECB.

Or. en

Amendement 32
Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De vertegenwoordigers van de bevoegde 
autoriteit van de lidstaten die 
overeenkomstig artikel 6 nauwe 
samenwerking hebben aangegaan, nemen 
deel aan de activiteiten van de Raad van 

Schrappen
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toezicht volgens de voorwaarden van het 
besluit dat overeenkomstig artikel 6, leden 
2 en 3, met inachtneming van het statuut 
van het ESCB en de ECB is vastgesteld.

Or. en

Amendement 33
Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De Raad van bestuur stelt het reglement 
van orde van de Raad van toezicht vast, 
waaronder bepalingen inzake de 
ambtstermijn van de voorzitter en de 
ondervoorzitter. De ambtstermijn bedraagt
ten hoogste vijf jaar en is niet 
hernieuwbaar.

7. De Raad van bestuur stelt voor zichzelf 
en voor de Raad van toezicht een
reglement van orde vast, en maakt dit 
openbaar. Het reglement van orde van de 
Raad van toezicht waarborgt de gelijke 
behandeling van al zijn leden. Het bepaalt 
ook de ambtstermijn van de voorzitter, die 
ten hoogste vijf jaar bedraagt en niet 
hernieuwbaar is.

Or. en

Amendement 34
Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. De Raad van toezicht maakt zijn 
notulen openbaar.

Or. en

Amendement 35
Voorstel voor een verordening
Artikel 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 19 bis
Besluitvormingsprocedure

De Raad van toezicht, handelend met 
gewone meerderheid, dient in de vorm van 
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ontwerpbesluiten voorstellen in bij de 
Raad van bestuur van de ECB. De Raad 
van bestuur kan deze ontwerpbesluiten 
aannemen, terugverwijzen naar de Raad 
van toezicht, of verwerpen. Indien de 
Raad van bestuur de ontwerpbesluiten 
van de Raad van toezicht verwerpt, 
handelt hij met een meerderheid van 
tweederde van de stemgerechtigde leden, 
overeenkomstig artikel 10 van de statuten 
van het ESCB en van de ECB. Een 
ontwerpbesluit wordt als aangenomen 
beschouwd wanneer de Raad van bestuur 
niet binnen de drie weken reageert.

Or. en

Amendement 36
Voorstel voor een verordening
Artikel 21– lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elk jaar dient de ECB bij het Europees 
Parlement, de Raad, de Commissie en de 
Eurogroep een verslag in over de 
uitvoering van de haar bij deze verordening 
opgedragen taken.

1. De ECB dient bij het Europees 
Parlement, de Raad, de Commissie, de 
Eurogroep en de nationale parlementen 
van de deelnemende lidstaten een jaarlijks 
verslag in over de uitvoering van de haar 
bij deze verordening opgedragen taken.

Or. en

Amendement 37
Voorstel voor een verordening
Artikel 21– lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De voorzitter van de Raad van toezicht 
van de ECB presenteert dit verslag aan het 
Europees Parlement en de Eurogroep in 
aanwezigheid van vertegenwoordigers van 
niet-deelnemende lidstaten waarmee 
overeenkomstig artikel 6 nauwe 
samenwerking is aangegaan.

2. De voorzitter van de Raad van toezicht 
van de ECB presenteert dit verslag aan het 
Europees Parlement en de Eurogroep in 
aanwezigheid van vertegenwoordigers van 
de andere deelnemende lidstaten.

Or. en
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Amendement 38
Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Op verzoek van het Europees Parlement 
kan de voorzitter van de Raad van toezicht 
in de bevoegde commissies van het 
Europees Parlement worden gehoord met 
betrekking tot de uitvoering van zijn 
toezichthoudende taken.

3. Op verzoek van het Europees Parlement 
neemt de voorzitter van de Raad van 
toezicht deel aan een hoorzitting in de 
bevoegde commissies van het Europees 
Parlement met betrekking tot de uitvoering 
van zijn toezichthoudende taken.

Or. en

Amendement 39
Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De ECB antwoordt mondeling of 
schriftelijk op de vragen die het Europees 
Parlement of de Eurogroep haar 
voorleggen.

4. De ECB antwoordt mondeling of 
schriftelijk op de vragen die het Europees 
Parlement of de Raad haar voorleggen.

Or. en

Amendement 40
Voorstel voor een verordening
Artikel 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 21 bis
Beroep

Een bevoegde autoriteit van een 
deelnemende lidstaat kan tegen een 
besluit van de ECB beroep aantekenen bij 
de Bezwaarcommissie, zoals bepaald in 
Verordening (EU) nr. 1093/2010.

Or. en
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Amendement 41
Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dit verslag wordt aan het Europees 
Parlement en de Raad toegestuurd. Indien 
nodig werkt de Commissie begeleidende 
voorstellen uit.

Dit verslag wordt aan het Europees 
Parlement en de Raad toegestuurd. Indien 
nodig werkt de Commissie begeleidende 
voorstellen uit, onder meer met het oog op 
de integratie van alle huidige 
toezichthoudende autoriteiten en 
mechanismen in één gemeenschappelijke 
EU-autoriteit voor financiële diensten die 
de hele sector bestrijkt.

Or. en


