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Voornaamste resultaten van de Raadszitting 

De Raad heeft zijn standpunt bepaald over voorstellen voor het invoeren van een 
gemeenschappelijk toezichtsmechanisme (GTM) voor het superviseren van banken. 

Het voorzitterschap zal nu met het Europees Parlement onderhandelen om deze wetteksten nog 
vóór het eind van het jaar te kunnen aannemen. 

De voorstellen betreffen twee verordeningen: een waarbij toezichttaken aan de Europese Centrale 
Bank worden opgedragen, en een tot wijziging van Verordening 1093/2010 houdende oprichting 
van de Europese Bankautoriteit. 

In juni verklaarden de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten van de eurozone dat, 
wanneer het GTM eenmaal is ingevoerd, het Europees stabiliteitsmechanisme, dat thans via de 
schatkisten van de lidstaten aan de herkapitalisatie van banken bijdraagt, "op grond van een 
reguliere beslissing de mogelijkheid zou kunnen hebben banken rechtstreeks te herkapitaliseren". 
Daardoor zou de link tussen banken en staten, die tot dusver een saillant kenmerk van de 
schuldencrisis in Europa is, doorbroken kunnen worden. 

Het GTM zal bestaan uit de ECB en de nationale bevoegde autoriteiten. De ECB krijgt de 
verantwoordelijkheid voor het algehele functioneren van het GTM. Op grond van de voorstellen 
zal de ECB rechtstreeks toezicht uitoefenen op alle banken in de eurozone, zij het op 
gedifferentieerde wijze en in nauwe samenwerking met de nationale toezichthouders. Lidstaten 
buiten de eurozone die aan het GTM willen deelnemen, kunnen in een nauwere samenwerking 
stappen. 
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1  Wanneer de Raad verklaringen, conclusies of resoluties heeft aangenomen, wordt dat in de titel van het 
betrokken punt vermeld. De aangenomen teksten staan tussen aanhalingstekens. 

  De documenten waarvan het nummer in de tekst wordt genoemd, staan op de internetsite van de Raad 
http://www.consilium.europa.eu. 

  Besluiten ten aanzien waarvan verklaringen voor de Raadsnotulen zijn afgelegd die beschikbaar zijn voor 
het publiek, zijn aangegeven met een asterisk; de tekst van de verklaringen staat op de bovengenoemde 
internetsite van de Raad en is ook verkrijgbaar bij de Persdienst. 
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DEELNEMERS 

België: 
de heer Steven VANACKERE vice-eerste minister en minister van Financiën en 

Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken 

Bulgarije: 
de heer Simeon DJANKOV viceminister-president en minister van Financiën 

Tsjechië: 
de heer Tomáš ZÍDEK viceminister van Financiën 
de heer Radek URBAN viceminister van Financiën 

Denemarken: 
mevrouw Margrethe VESTAGER minister van Economische Zaken en Binnenlandse Zaken 

Duitsland: 
de heer Wolfgang SCHÄUBLE minister van Financiën 

Estland: 
de heer Jürgen LIGI minister van Financiën 

Ierland: 
de heer Michael NOONAN minister van Financiën 

Griekenland: 
de heer Ioannis STOURNARAS minister van Financiën 

Spanje: 
de heer Luis DE GUINDOS JURADO minister van Economische Zaken en Concurrentie-

vermogen 

Frankrijk: 
de heer Pierre MOSCOVICI minister van Economische Zaken en Financiën  

Italië: 
de heer Ferdinando NELLI FEROCI permanent vertegenwoordiger 

Cyprus: 
de heer Vassos SHIARLY minister van Financiën 

Letland: 
de heer Andris VILKS minister van Financiën 

Litouwen: 
de heer Raimundas KAROBLIS permanent vertegenwoordiger 

Luxemburg: 
de heer Luc FRIEDEN minister van Financiën 

Hongarije: 
de heer Péter GYÖRKÖS permanent vertegenwoordiger 

Malta: 
de heer Tonio FENECH minister van Financiën, Economische Zaken en 

Investeringen 

Nederland: 
de heer Jeroen DIJSSELBLOEM minister van Financiën 

Oostenrijk: 
mevrouw Maria FEKTER minister van Financiën 

Polen: 
de heer Jacek DOMINIK onderstaatssecretaris, ministerie van Financiën 

Portugal: 
de heer Vítor GASPAR minister van staat, minister van Financiën 

Roemenië: 
de heer Claudiu DOLTU staatssecretaris, ministerie van Overheidsfinanciën 

Slovenië: 
de heer Janez ŠUŠTERŠIÈ minister van Financiën 



 12.XII.2012 

 
17598/12 5 
 NL 

Slowakije: 
de heer Ivan KORČOK permanent vertegenwoordiger 

Finland: 
mevrouw Jutta URPILAINEN viceminister-president, minister van Financiën 

Zweden: 
de heer Anders BORG minister van Financiën 

Verenigd Koninkrijk: 
de heer George OSBORNE minister van Financiën 

 

Commissie: 
de heer Michel BARNIER lid 

 

Overige deelnemers: 
de heer Mario DRAGHI de president van de Europese Centrale Bank 
de heer Werner HOYER president van de Europese Investeringsbank 
de heer Hans VIJLBRIEF voorzitter van het Comité voor de economische politiek 

 

De regering van de toetredende staat was als volgt vertegenwoordigd: 

Kroatië: 
de heer Vladimir DROBNJAK permanent vertegenwoordiger 
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BESPROKEN PUNTEN 

Bankentoezicht 

De Raad heeft een algemene oriëntatie goedgekeurd over voorstellen voor het invoeren van een 
gemeenschappelijk toezichtsmechanisme (GTM) voor het superviseren van kredietinstellingen. 

Door dit akkoord in de Raad zal het voorzitterschap met het Europees Parlement kunnen onder-
handelen om deze wetteksten nog vóór het eind van het jaar te kunnen aannemen, overeenkomstig 
de conclusies van de Europese Raad van oktober. 

De voorstellen betreffen twee verordeningen: een waarbij toezichttaken aan de Europese Centrale 
Bank worden opgedragen, en een tot wijziging van Verordening 1093/2010 houdende oprichting 
van de Europese Bankautoriteit. 

De Europese Raad heeft in oktober aan het voorzitterschap gevraagd om onderhandelingen over 
de twee verordeningen te voeren met als doel om vóór 1 januari 2013 een akkoord te bereiken; de 
werkzaamheden in verband met de concrete uitvoering zullen in de loop van 2013 plaatsvinden 
(zie conclusies, EUCO 156/12, met name punten 6 t/m 10). 

In juni verklaarden de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten van de eurozone dat, 
wanneer het GTM eenmaal is ingevoerd, het Europees stabiliteitsmechanisme, dat thans via de 
schatkisten van de lidstaten aan de herkapitalisatie van banken bijdraagt, "op grond van een 
reguliere beslissing de mogelijkheid zou kunnen hebben banken rechtstreeks te herkapitaliseren". 
Daardoor zou de link tussen banken en staten, die tot dusver een saillant kenmerk van de 
schuldencrisis in Europa is, doorbroken kunnen worden. 

Het GTM zal bestaan uit de ECB en de nationale bevoegde autoriteiten. De ECB krijgt de 
verantwoordelijkheid voor het algehele functioneren van het GTM. Op grond van de voorstellen zal 
de ECB rechtstreeks toezicht uitoefenen op alle banken in de eurozone, zij het op gedifferentieerde 
wijze en in nauwe samenwerking met de nationale toezichthouders. Lidstaten buiten de eurozone 
die aan het GTM willen deelnemen, kunnen in een nauwere samenwerking stappen. 

Om mogelijke belangenconflicten tussen de doelstellingen van het monetaire beleid en die van het 
prudentiële toezicht te voorkomen, worden de monetaire taken van de ECB strikt gescheiden van 
haar toezichthoudende taken. Daartoe zal er binnen de ECB een raad van toezicht worden ingesteld 
die verantwoordelijk wordt voor de werkzaamheden in verband met de toezichthoudende taken. 
Landen buiten de eurozone die aan het GTM deelnemen, zullen in de raad van toezicht over 
volledige en gelijke stemrechten beschikken. De ontwerpbesluiten van de raad van toezicht worden 
geacht te zijn aangenomen, tenzij zij door de raad van bestuur van de ECB worden verworpen. 
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De nationale toezichthouders blijven verantwoordelijk voor de taken die niet aan de ECB worden 
opgedragen, bijvoorbeeld met betrekking tot consumentenbescherming, witwassen van geld, 
betalingsdiensten en bijkantoren van banken uit derde landen. De EBA blijft bevoegd voor het 
verder uitwerken van het rulebook en voor het waarborgen van convergentie en samenhang in de 
toezichtspraktijken.  

De voorstellen beogen ook wijzigingen in de EBA-verordening, met name wat de stemprocedures 
betreft, om een billijke en doeltreffende besluitvorming binnen de eengemaakte markt te 
garanderen. De wijzigingen moeten ervoor zorgen dat de landen die aan het GTM deelnemen, 
niet teveel gewicht krijgen in de raad van toezichthouders van de EBA. 

Onder voorbehoud van de definitieve praktische bepalingen zal de ECB op 1 maart 2014 aan 
haar toezichthoudende taken in het kader van het GTM beginnen, of twaalf maanden na de 
inwerkingtreding van de wetteksten, als dat later is. 
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ANDERE GOEDGEKEURDE PUNTEN 

Geen. 

 


