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BEKNOPTE MOTIVERING

1. Het Commissievoorstel betreffende een Europees Comité voor systeemrisico’s (ECSR)

Het door de Commissie ingediende voorstel maakt deel uit van een pakket maatregelen dat aan 
de hand van de aanbevelingen van de groep-De Larosière is opgesteld ter verbetering van het 
EU-toezichtkader ten einde de zwakke plekken in het huidige toezichtkader, die in de huidige 
financiële crisis naar voren zijn gekomen, te verhelpen.

Het ECSR moet als hoeksteen van een geïntegreerd EU-toezichtkader gaan bijdragen tot een 
beter functioneren van de interne markt. Het is geconcipieerd als een volkomen nieuw, in deze 
vorm tot dusverre ongekend Europees orgaan zonder rechtspersoonlijkheid. Door de 
ontwikkeling van een Europees macroprudentieel perspectief moet het het probleem van de 
versnipperde afzonderlijke risicoanalyse op nationaal niveau aanpakken, de doeltreffendheid van 
mechanismen voor vroegtijdige waarschuwing vergroten en ervoor zorgen dat de desbetreffende 
autoriteiten risicobeoordelingen in maatregelen omzetten. 

Volgens het voorstel zou het ECSR bestaan uit een algemene raad, een stuurcomité en een 
secretariaat dat door de ECB wordt verzorgd. In de algemene raad - de directie – zouden de 
presidenten van alle nationale centrale banken zitting hebben. De verordening tot oprichting van 
het ECSR zal worden aangevuld met een besluit van de Raad waarbij de Europese Centrale Bank 
(ECB) de taak wordt opgedragen het secretariaat van het ECSR te verzorgen.

2. Standpunt van de rapporteur voor advies:

De rapporteur voor advies juicht de oprichting van het ECSR toe. De crisis heeft aangetoond dat 
het microprudentieel toezicht van de nationale autoriteiten op zich niet toereikend is om 
systeemrisico´s te detecteren en tijdig hierop in te spelen. Het is dan ook van belang een 
Europees macroprudentieel toezichtsysteem in het leven te roepen om potentiële risico’s voor de 
financiële stabiliteit op te sporen, te evalueren en zo nodig tegen te gaan, vroegtijdige 
waarschuwingen voor systeemrisico’s uit te brengen en concrete maatregelen voor de aanpak 
ervan voor te stellen. Het is noodzakelijk dat de interacties tussen macro-economische 
ontwikkelingen en het financiële stelsel vanuit een breed perspectief kunnen worden gevolgd en 
geëvalueerd. Ook is het van belang dat de samenwerking met het IMF, de Raad financiële 
stabiliteit en de ter zake bevoegde instanties in derde landen wordt opgevoerd. Het toezicht op 
systeemrisico’s vergroot de stabiliteit van de financiële markten, verkleint de kans op nieuwe 
financiële crises en maakt aldus de Europese financiële markt een stuk aantrekkelijker. 

De rapporteur voor advies stelt enkele amendementen voor om de voorgestelde toezichtstructuur 
te verduidelijken, respectievelijk te verbeteren. Het is van fundamenteel belang dat het mandaat 
van het ECSR duidelijk beperkt blijft tot de financiële sector en volledig losstaat van het loon- en 
belastingbeleid. Bij de risicobeoordeling moet naar behoren rekening worden gehouden met alle 
in artikel 3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie genoemde EU-doelstellingen. 

Bij stemmingen in de algemene raad zou overeenkomstig artikel 10 van het Commissievoorstel 
het beginsel van "een stem per lid" moeten worden aangehouden;  Er zou geen stemmenweging 
moeten plaatsvinden. 

De rapporteur voor advies stelt voor in het stuurcomité 5 vertegenwoordigers van de nationale 
centrale banken op te nemen, aangezien een evenwichtige vertegenwoordiging van de nationale 
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centrale banken in dit orgaan voor macroprudentieel toezicht noodzakelijk is om te voorkomen 
dat personen die geen vertegenwoordigers van de centrale banken zijn, de overhand krijgen. 

Voor wat betreft de vergaring en uitwisseling van informatie moet het ECSR zijn taken 
onafhankelijk kunnen vervullen, zonder daarvoor een beroep te hoeven doen op de nationale 
autoriteiten. Snelle en permanente toegang tot gegevens moet dan ook gewaarborgd zijn.

Er moet worden ingestaan voor een zo groot mogelijke transparantie. Openbaarmaking van de 
analyses moet de standaardprocedure zijn, terwijl geheimhouding uitvoerig met redenen moet 
worden omkleed en alleen is toegestaan, wanneer een speciaal besluit daartoe is genomen. De 
analysegegevens moeten voor het publiek toegankelijk zijn, zij het in een naar behoren 
geanonimiseerde vorm, hetgeen ten goede zou kunnen komen van de kwaliteit van de 
aanbevelingen.

Het Europees Parlement moet dezelfde bevoegdheden krijgen als de Raad en de Commissie, en 
moet met name het ECSR onderzoeksopdrachten kunnen geven. 

Het is van belang de verantwoordelijkheid van het ECSR duidelijk te omschrijven, daar het 
ECSR volgens het huidige voorstel alleen maar niet-bindende aanbevelingen kan doen en geen 
uitvoerende taken heeft.

Tot slot is het voorgestelde toezichtsysteem een eerste stap op de weg naar het langetermijndoel 
van een geharmoniseerd Europees toezichtsysteem in het kader waarvan een centrale Europese 
autoriteit regelgevende bevoegdheden uitoefent ten aanzien van grote grensoverschrijdende 
financiële of kredietinstellingen die systeemrisico’s kunnen veroorzaken. Voor deze groepen 
kredietinstellingen dienen de Europese toezichthoudende autoriteiten de ter zake bevoegde 
autoriteiten te zijn, terwijl instellingen die alleen op nationaal niveau opereren volgens het 
subsidiariteitsbeginsel uitsluitend onder het toezicht van de nationale autoriteiten moeten staan.

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 verordening
Overweging 7

Commissievoorstel Amendement

(7) De Gemeenschap heeft behoefte aan 
een specifiek orgaan dat verantwoordelijk 
is voor het macroprudentiële toezicht op 
het Europese financiële stelsel als geheel, 
dat de risico's voor de financiële stabiliteit 
detecteert en dat, indien nodig, 
risicowaarschuwingen uitbrengt en 
maatregelen voor de aanpak van 
gedetecteerde risico's aanbeveelt. Daarom 
moet een Europees Comité voor 

(7) De Unie heeft behoefte aan een 
specifiek orgaan dat verantwoordelijk is 
voor het macroprudentiële toezicht op het 
Europese financiële stelsel als geheel, dat 
de risico's voor de financiële stabiliteit 
detecteert en dat, indien nodig, 
risicowaarschuwingen uitbrengt en 
maatregelen voor de aanpak van 
gedetecteerde risico's aanbeveelt. Daarom 
moet een Europees Comité voor 
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systeemrisico’s (ECSR) worden opgericht 
als een nieuw, onafhankelijk orgaan dat 
verantwoordelijk is voor het 
macroprudentiële toezicht op Europees
niveau.

systeemrisico’s (ECSR) worden opgericht 
als een nieuw, onafhankelijk orgaan dat 
verantwoordelijk is voor het 
macroprudentiële toezicht op EU-niveau.
De analyses van het ECSR dienen zich te 
beperken tot de financiële sector en 
mogen geen betrekking hebben op zaken 
die het loon- of belastingbeleid betreffen.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 – letter c

Commissievoorstel Amendement

c) vijf andere leden van de algemene raad
die ook lid zijn van de algemene raad van 
de ECB. Zij worden voor een termijn van 
twee jaar verkozen onder de leden van de 
algemene raad die ook lid zijn van de 
algemene raad van de ECB.

c) vijf presidenten van nationale centrale 
banken, die voor een termijn van twee jaar 
worden verkozen onder de leden van de 
algemene raad die ook lid zijn van de 
algemene raad van de ECB;

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2

Commissievoorstel Amendement

2. Als het ECSR besluit dat zijn 
aanbeveling niet is opgevolgd en dat 
degenen tot wie de aanbeveling is gericht, 
niet op afdoende wijze hebben uitgelegd 
waarom zij geen maatregelen hebben 
genomen, stelt het de Raad en, indien van 
toepassing, de betrokken Europese 
toezichthoudende autoriteiten hiervan in 
kennis.

2. Als het ECSR besluit dat zijn 
aanbeveling niet is opgevolgd en dat 
degenen tot wie de aanbeveling is gericht, 
niet op afdoende wijze hebben uitgelegd 
waarom zij geen maatregelen hebben 
genomen, stelt het de Raad, de Commissie
en, indien van toepassing, de betrokken 
Europese toezichthoudende autoriteiten 
hiervan in kennis.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2

Commissievoorstel Amendement

2. Het ECSR onderzoekt ook specifieke 
kwesties op verzoek van de Raad of de 

2. Het ECSR onderzoekt ook specifieke 
kwesties op verzoek van de Raad, het 
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Commissie. Europees Parlement of de Commissie.
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