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BEKNOPTE MOTIVERING

Op 12 september 2012 heeft de Commissie een pakket voorstellen aangenomen om een 
gemeenschappelijk toezichtsmechanisme (SSM) in te stellen dat uit de volgende zaken 
bestaaat:

 Een voorstel voor een verordening van de Raad waarbij aan de Europese Centrale 
Bank specifieke taken worden opgedragen betreffende het beleid op het gebied van het 
prudentieel toezicht op kredietinstellingen (SSM-voorstel); en 

 Een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
wijziging van Verordening (EU) nr. 1093/2010 tot oprichting van een Europese 
toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit) wat de interactie daarvan betreft 
met Verordening (EU) nr…/… van de Raad waarbij aan de ECB specifieke taken 
worden opgedragen betreffende het beleid op het gebied van de taken waaruit het 
prudentieel toezicht op kredietinstellingen bestaat (EBA-voorstel). 

Het EBA-voorstel, dat ontworpen is om de bestaande Verordening 1093/2010 ter oprichting 
van een Europese Bankautoriteit (EBA) op één lijn te brengen met het gewijzigde kader voor 
banktoezicht, vormt het onderwerp van dit advies.

Het aantal en de reikwijdte van de amendementen die worden ingediend op Verordening 
1093/2010 hangen echter af van het concrete ontwerp van het gemeenschappelijk 
toezichtsmechanisme en de rol die de EBA daarin moet spelen. 

Om die reden moeten beide voorstellen tegelijkertijd worden behandeld, en is het belangrijk 
om een algemeen overzicht te geven over dit wetgevingspakket inzake banktoezicht. 

Het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme en de rol van de EBA

De huidige financiële en economische crisis heeft aangetoond dat de Europese Unie zich hard 
moet maken voor verdere economische en politieke integratie. 

In dit proces op weg naar een echte economische en monetaire unie wordt het van cruciaal 
belang geacht om een geïntegreerd financieel kader te creëren, de zogeheten Europese 
bankunie, teneinde de stabiliteit van het financiële stelsel te waarborgen, de 
geloofwaardigheid van de sector te herstellen en de deugdelijkheid van kredietinstellingen te 
bevorderen.

Een van de belangrijkste onderdelen van de bankunie is de instelling van een 
gemeenschappelijk toezichtsmechanisme (SSM) onder de Europese Centrale Bank, dat het 
eurogebied omvat maar tevens toegankelijk is voor alle lidstaten buiten het eurogebied. Het 
opdragen van toezichthoudende taken aan de ECB zal worden gebaseerd op artikel 127, lid 6, 
van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, waardoor de Raad in staat 
wordt gesteld met eenparigheid van stemmen, op voorstel van de Commissie en na 
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raadpleging van het Europees Parlement en de Europese Centrale Bank "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".

Er zijn diverse redenen om aan te nemen dat de ECB de instelling moet zijn die 
verantwoordelijk is voor het banktoezicht. Afgezien van het feit dat in artikel 127, lid 6 
VWEU is vastgelegd dat er toezichthoudende taken kunnen worden opgedragen aan de ECB, 
zijn wij van mening dat de betrokkenheid van de ECB vanwege haar gedegen expertise op het 
gebied van financiële stabiliteit zal bijdragen aan de verbetering van de geloofwaardigheid en 
de doeltreffendheid van het geïntegreerde toezichtsmechanisme. Aan de andere kant zijn in de 
meeste lidstaten centrale banken verantwoordelijk voor het banktoezicht, en daarom is het, als 
onderdeel van een langetermijnvisie voor een sterkere economische en monetaire unie, tevens 
belangrijk om deze gelegenheid aan te grijpen en de rol van de ECB als een echte centrale 
bank te versterken. Bovendien heeft deze oplossing in tegenstelling tot de voorstellen voor 
een nieuw op te richten Europese autoriteit voor banktoezicht, het voordeel dat daardoor de 
complexiteit van de institutionele structuur van de EU niet verder toeneemt. 

Desondanks werpt de oprichting van een gemeenschappelijk toezichtsmechanisme onder de 
auspiciën van de Europese Centrale Bank bepaalde constitutionele vragen op, met name met 
betrekking tot de situatie van de lidstaten zonder de euro, die wel willen deelnemen aan de 
bankunie. 

Ten eerste, aangezien artikel 139 TWEU lidstaten met een afwijking van de toepassing van 
artikel 132 TWEU uitsluit, lijkt het erop dat alle door de ECB genomen besluiten, cq.  
vastgestelde aanbevelingen en adviezen, alleen kunnen gelden voor de lidstaten binnen het 
eurogebied, waardoor de vraag rijst of de deelname van lidstaten buiten het eurogebied wel 
volledig verenigbaar is met het Verdrag. Hierover bepaalt artikel 6 van het SSM-voorstel dat 
lidstaten buiten het eurogebied kunnen deelnemen in nauwe samenwerking met en onder het 
toezicht van de ECB, waarbij zij moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden. Een van deze 
voorwaarden is dat die lidstaten ervoor zorgen dat hun nationale bevoegde autoriteiten alle 
maatregelen in verband met kredietinstellingen, waarom wordt verzocht door de ECB, 
opvolgen en treffen, en de verplichting om nationale wetgeving aan te nemen waarmee 
nationale bevoegde autoriteiten verplicht worden gesteld maatregelen te treffen in verband 
met kredietinstellingen, waarom wordt verzocht door de ECB. Onderwerping aan de door de 
ECB genomen besluiten geschiedt dus op vrijwillige basis, hetgeen volledig strookt met de 
bepalingen uit het Verdrag. 

Het tweede probleem houdt verband met de betrokkenheid van de lidstaten buiten het 
eurogebied die deel willen nemen aan het besluitvormingsproces. 

In dit verband moet worden opgemerkt dat het SSM-voorstel voorziet in de deelname van de 
vertegenwoordigers van deze lidstaten in de activiteiten van de met de verordening op te 
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richten raad van toezichthouders voor de planning en de uitvoering van de taken van de ECB 
op het gebied van het prudentieel toezicht van kredietinstellingen. De voorwaarden waaronder 
zij deelnemen aan de werkzaamheden van de raad van toezichthouders zijn vastgelegd in het 
besluit tot instelling van deze nauwe samenwerking en 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" (overweging 29).  

Desondanks kan de raad van toezichthouders onder de momenteel geldende Verdragen alleen 
worden ontworpen als orgaan belast met de voorbereiding van het banktoezicht zonder daar 
definitieve besluiten over te mogen nemen. De raad van bestuur van de ECB moet de 
eindverantwoordelijkheid houden over zijn besluiten, en de samenstelling ervan kan niet door 
middel van secundaire wetgeving worden gewijzigd, zodat de bestuurders van centrale 
banken van lidstaten buiten het eurogebied daarvan ook deel kunnen uitmaken. 

Op de middellange termijn zal er een verdragswijziging nodig zijn om deze beperkingen op te 
heffen. Een dergelijke wijziging van het Verdrag kan bestaan uit:

 een nieuw in te voegen bepaling in het statuut van het ESCB en de ECB ter oprichting 
van de raad van toezichthouders als het besluitvormend orgaan voor banktoezicht; of

 een wijziging van artikel 283 TWEU en artikel 10.1 van het statuut, waarbij is 
voorzien in een speciale samenstelling van de raad van bestuur waarin ook lidstaten 
buiten het eurogebied vertegenwoordigd zijn, die van toepassing is bij de uitoefening 
van de bevoegdheden die krachtens artikel 127, lid 6 TWEU worden opgedragen, in 
overeenstemming met het functioneren van ECOFIN en de Eurogroep.

Tot die tijd mogen lidstaten buiten het eurogebied als tijdelijke oplossing volledig en op 
gelijke voet zitting hebben in de raad van toezichthouders, ook als het gaat om stemrechten. 
Vanuit dit standpunt bezien is het tevens belangrijk om de rol van de raad van toezichthouders 
maximaal te versterken, door bijvoorbeeld te voorzien in een verplichting voor de raad van 
bestuur om afwijkingen van de voorstellen te rechtvaardigen en door de raad van 
toezichthouders voorbereide ontwerpbesluiten op te stellen. 

Om de integriteit van de gemeenschappelijke financiële markt te behouden, blijft de rol van 
de EBA verder gehandhaafd met alle bestaande bevoegdheden en taken: de EBA gaat verder 
met de ontwikkeling van het gemeenschappelijk rulebook dat geldt voor alle lidstaten, blijft 
zorg dragen voor de uitvoering daarvan en vergroot de convergentie van toezichtspraktijken 
in de hele Unie. Daarnaast moet de EBA nu tevens worden belast met de voorbereiding van 
een gemeenschappelijk toezichthandboek, als aanvulling op het gemeenschappelijk rulebook 
van de EU en met het oog op een consistent banktoezicht. Hiertoe is het essentieel om te 
garanderen dat het besluitvormingsproces van de EBA evenwichtig blijft en dat de ECB een 
bevoegde instantie wordt die op één lijn staat met de bevoegde autoriteiten van de lidstaten 
buiten het eurogebied. Aangezien het onmogelijk is lidstaten buiten het eurogebied die zich 
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willen aansluiten bij het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme gelijke inspraak te geven in 
toezichtsbesluiten van het ECB, kan het schrappen van de bepaling "naleven of motiveren" in 
feite worden beschouwd als de oplossing voor de middellange termijn totdat dit probleem met 
een Verdragswijziging wordt verholpen, teneinde een evenwichtigere positie voor deze landen 
te bewerkstelligen.  

Ook in constitutioneel opzicht moeten de problemen van het duidelijk gescheiden monetaire 
beleid en de toezichthoudende functies van de ECB, en van de democratische 
verantwoordingspicht van de nieuwe gemeenschappelijke toezichthouder goed worden 
aangepakt.

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 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De toekenning aan de ECB van taken 
inzake toezicht op de banksector voor een 
deel van de lidstaten van de Unie mag de 
werking van de interne markt op het gebied 
van financiële diensten niet belemmeren. 
Daarom moet ervoor worden gezorgd dat 
de EBA behoorlijk functioneert nadat 
deze taken zijn overgedragen.

(4) De toekenning aan de ECB van taken 
inzake toezicht op de banksector voor een 
deel van de lidstaten van de Unie mag de 
werking van de interne markt op het gebied 
van financiële diensten niet belemmeren.
de rol van de EBA moet verder worden 
gehandhaafd met al haar bestaande 
bevoegdheden en taken: de EBA moet het 
gemeenschappelijke rulebook dat geldt 
voor alle lidstaten verder ontwikkelen, 
zorg blijven dragen voor de uitvoering 
daarvan en de convergentie van 
toezichtspraktijken in de hele Unie 
vergroten.

Or. en

Amendement 2
Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Om ervoor te zorgen dat 
toezichtspraktijken consistent zijn in de 
hele Unie, moet de EBA tevens een 
gemeenschappelijk toezichtshandboek 
ontwikkelen als aanvulling op het 
gemeenschappelijk rulebook van de EU.

Or. en

Amendement 3
Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Gelet op de toezichtstaken die bij 
Verordening nr. …/… van de Raad [127, 
lid 6 verordening] aan de ECB zijn 
opgedragen, moet de EBA zijn taken ook 
ten aanzien van de ECB kunnen 
uitoefenen. Om te verzekeren dat de 
bestaande mechanismen voor beslechting 
van meningsverschillen en maatregelen in 
noodsituaties daadwerkelijk effect 
hebben, moet worden voorzien in een 
specifieke procedure. Indien de ECB met 
name niet instemt met een maatregel van 
de EBA ter beslechting van een 
meningsverschil of ter regeling van een 
noodsituatie, moet zij verplicht worden de 
redenen daarvoor toe te lichten. In dat 
geval, waarin eventueel sprake is van 
verplichtingen die voortvloeien uit 
rechtstreeks toepasselijk Unierecht, kan 
de EBA een individueel besluit vaststellen 
dat zij moet richten tot de betrokken 
financiële instelling.

(5) Gelet op de toezichtstaken die bij 
Verordening nr. …/… van de Raad [127, 
lid 6 verordening] aan de ECB zijn 
opgedragen, moet de EBA zijn taken ook 
ten aanzien van de ECB kunnen uitoefenen 
op dezelfde manier als ten aanzien van 
andere bevoegde autoriteiten.

Or. en
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Amendement 4
Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Om te waarborgen dat de belangen van 
alle lidstaten op passende wijze in 
aanmerking worden genomen en de EBA 
correct kan functioneren met het oog op de 
handhaving en de verdieping van de 
interne markt op het gebied van financiële 
diensten, moet de stemregeling binnen de 
raad van toezichthouders worden 
aangepast, in het bijzonder voor besluiten 
die de EBA bij gewone meerderheid 
neemt.

(6) Om te waarborgen dat de belangen van 
alle lidstaten op passende wijze in 
aanmerking worden genomen en de EBA 
correct kan functioneren met het oog op de 
handhaving en de verdieping van de 
interne markt op het gebied van financiële 
diensten, is het essentieel dat alle lidstaten 
evenredig vertegenwoordigd worden in 
het besluitvormingsproces van de EBA. 
De stemregeling binnen de raad van 
toezichthouders moet worden aangepast, in 
het bijzonder voor besluiten die de EBA bij 
gewone meerderheid neemt.

Or. en

Amendement 5
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1093/2010
Artikel 8 – lid 2 – letter k (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. aan artikel 8, lid 2, wordt het 
volgende punt toegevoegd:
"k) een gemeenschappelijk 
toezichtshandboek ontwikkelen."

Or. en

Amendement 6
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter a bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1093/2010
Artikel 18 – lid 3



PA\918318NL.doc 9/11 PE500.374v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) lid 3 wordt als volgt vervangen:
"3. Ingeval de Raad een besluit heeft 
vastgesteld ingevolge lid 2, alsook in 
uitzonderlijke gevallen waarin 
gecoördineerde actie van de competente
autoriteiten nodig is om het hoofd te 
bieden aan ongunstige ontwikkelingen 
die de ordelijke werking en de integriteit 
van de financiële markten of de 
stabiliteit van het geheel of een deel van 
het financiële stelsel in de Unie ernstig in 
gevaar kunnen brengen, kan de 
Autoriteit individuele besluiten nemen 
op grond waarvan bevoegde autoriteiten 
overeenkomstig de in artikel 1, lid 2, 
genoemde wetgeving de nodige 
maatregelen dienen te nemen om deze 
ontwikkelingen aan te pakken door te 
verzekeren dat financiële instellingen en 
bevoegde autoriteiten aan de in die 
wetgeving vastgestelde eisen voldoen.

Or. en

Amendement 7
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter b
Verordening (EU) nr. 1093/2010
Artikel 18 – lid 3 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) na lid 3 wordt het volgende lid 
ingevoegd:

Schrappen

"3 bis. Wanneer de Autoriteit 
overeenkomstig lid 3 de ECB als bevoegde 
autoriteit verzoekt de nodige actie te 
ondernemen, voldoet de ECB daaraan of 
verstrekt zij de Autoriteit uiterlijk binnen 
48 uur een passende rechtvaardiging 
waarom zij niet daaraan voldoet."
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Or. en

Amendement 8
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1093/2010
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Artikel 19, lid 1, wordt vervangen 
door:
"1. Onverminderd de in artikel 17 
vastgestelde bevoegdheden kan de 
Autoriteit, indien een bevoegde 
autoriteit in procedureel of inhoudelijk 
opzicht van mening verschilt over door 
een andere bevoegde autoriteit [...] 
genomen of niet genomen maatregelen in 
de gevallen die zijn vermeld in de in 
artikel 1, lid 2, genoemde handelingen, 
op verzoek van een of meer betrokken 
bevoegde autoriteiten die autoriteiten 
bijstaan bij het bereiken van 
overeenstemming overeenkomstig de in 
de leden 2 tot en met 4 van dit artikel 
vastgestelde procedure.
In de gevallen vermeld in de in artikel 1, 
lid 2, genoemde wetgeving van de Unie 
en indien op basis van objectieve criteria 
een verschil van mening tussen de 
verschillende bevoegde autoriteiten [...] 
kan worden vastgesteld, kan de 
Autoriteit, op eigen initiatief, de 
autoriteiten bijstaan bij het bereiken van 
overeenstemming overeenkomstig de in 
de leden 2 tot en met 4 vastgestelde 
procedure."

Or. en
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Amendement 9
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EU) nr. 1093/2010
Artikel 19 – lid 3 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In artikel 19 wordt na lid 3 het 
volgende lid ingevoegd:

Schrappen

"3 bis. Wanneer de Autoriteit 
overeenkomstig lid 3 de ECB als bevoegde 
autoriteit verzoekt de nodige actie te 
ondernemen, voldoet de ECB daaraan of 
verstrekt zij de Autoriteit uiterlijk binnen 
48 uur een passende rechtvaardiging 
waarom zij niet daaraan voldoet."

Or. en


