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Betreft: Gemotiveerd advies van de Senaat van de Republiek Frankrijk inzake het voorstel 
voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende prudentiële 
vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen
(COM(2011)0452 – C7-0417/2011—2011/0232(COD))

Overeenkomstig artikel 6 van Protocol Nr. 2 betreffende de toepassing van de beginselen van 
subsidiariteit en evenredigheid kunnen nationale parlementen binnen een termijn van acht weken 
vanaf de datum van toezending van een ontwerp van wetgevingshandeling aan de voorzitters van 
het Europees Parlement, de Raad en de Commissie een gemotiveerd advies toezenden waarin 
wordt uiteengezet waarom het betrokken ontwerp huns inziens niet strookt met het 
subsidiariteitsbeginsel.

Volgens het Reglement van het Europees Parlement is de Commissie juridische zaken bevoegd 
voor de naleving van het subsidiariteitsbeginsel.

Hierbij gaat ter informatie een gemotiveerd advies van de Senaat inzake bovengenoemd voorstel.
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EUROPESE RESOLUTIE

HOUDENDE GEMOTIVEERD ADVIES

inzake de conformiteit van het voorstel voor een verordening betreffende prudentiële 
vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen met het
subsidiariteitsbeginsel (E 6787).

De ontwerpresolutie van de Commissie financiën is overeenkomstig artikel 73 octies, alinea's 4 
en 5, van het Reglement van de Senaat resolutie van de Senaat geworden en heeft de volgende 
strekking:

Volgens artikel 443 van het voorstel voor een verordening E 6787 wordt de Europese Commissie 
gemachtigd om bij gedelegeerde handelingen " gedurende een beperkte periode" strengere 
prudentiële vereisten op te leggen, "wanneer dit vereist is om rekening te houden met wijzigingen 
in de intensiteit van micro- en macroprudentiële risico's als gevolg van marktontwikkelingen…"
en in het kader van een spoedprocedure, als bedoeld in de artikelen 445 en 446.

Gezien artikel 88, lid 6, van de Grondwet,

_________________

Zie Senaat:
nrs. 179 en 226 (2011-2012).
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maakt de Senaat maakt de volgende opmerkingen:

– Artikel 443 van het voorstel voor een verordening gaat niet vergezeld van een motivering 
voor wat betreft het subsidiariteitsbeginsel;

– De bevoegdheidsdelegatie aan de Europese Commissie overschrijdt de aard zelve van een 
gedelegeerde handeling in het licht van het bepaalde in artikel 290 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie volgens hetwelk de Commissie een dergelijke 
handeling kan vaststellen ter aanvulling of wijziging van bepaalde "niet-essentiële 
onderdelen" van de wetgevingshandeling;

– Het kader van de uitoefening van deze delegatie – zowel voor wat betreft de voorwaarden 
voor de vaststelling van een gedelegeerde handeling als de geldigheidsduur ervan – wordt te 
ruim en onnauwkeurig omschreven. 

De Senaat wijst erop dat:

– de "tweede pijler" van het Bazel III-akkoord de nationale autoriteiten de mogelijkheid biedt 
extra kapitaalvereisten op te leggen aan instellingen die onder hun toezicht vallen met het oog 
op een betere dekking van alle bankrisico's;

– bij Verordeningen (EU) nrs.1092/2010, 1093/2010, 1094/2010 en 1095/2010 van het 
Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010, die door de Europese instellingen 
zijn aangenomen en conform het subsidiariteitsbeginsel zijn, een Europees systeem voor 
financieel toezicht is ingevoerd;

– deze verordeningen de bevoegdheden verdelen voor wat betreft het toezicht op en het beheer 
van micro- en macroprudentiële risico's, met name in noodsituaties. 

De Senaat merkt op dat artikel 443 van het voorstel voor een verordening van dien aard is dat de 
Europese Commissie deze verdeling unilateraal kan wijzigen, hetgeen afbreuk zou kunnen doen 
aan het subsidiariteitsbeginsel. 

De Senaat is dan ook van mening dat artikel 443 van het voorstel voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad E 6787 in de huidige bewoording niet conform artikel 5 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie en Protocol Nr. 2 bij dit Verdrag is.

De Senaat is van oordeel dat deze delegatie van bevoegdheid moet worden uitgeoefend zonder 
afbreuk te doen aan de bevoegdheden die in noodsituaties worden overgedragen aan het 
Europees Comité voor systeemrisico's en de Europese Bankautoriteit in het kader van het 
Europees systeem voor financieel toezicht, noch aan die van de nationale autoriteiten uit hoofde 
van de tweede pijler van het Bazel-akkoord.

De overige artikelen van het voorstel behoeven voor wat betreft het subsidiariteitsbeginsel geen 
commentaar.

Aldus de resolutie van de Senaat van 26 december 2011.

De voorzitter
Ondertekend door: Jean-Pierre BEL


