(door
.
de
. Commissie ingediend)

Voorstel voor een beschikking van de Raad [ ]
e de raadpleging van de Europese Centrale Bank door de nationale
autoriteiten
over ontwerpen van wettelijke bepalingen

TOELICHTING

De derde fase van de Economische en Monetaire Unie begint op I januari 1999. De
Europese Centrale Bank zal worden opgericht nadat de staatshoofden en regeringsleiders
4, EG hebben bevestigd welke landen voldoen aan de
aanneming van één munt. De Commissie dient ontwerpen
ving betreffende de werking in de praktijk van het Europees Stelsel
en de ~ & o ~ e Centrale
se
Bank in.

4, van het Verdrag (en artikel 4, onder a). van de ESCB-statuten) wordt
wordt geraadpleegd ... door de nationale autoriteiten over elk
bepaling op de gebieden die onder hcrnr bevoegdheid vallen, doch
onder decvoorwaarden die de Rand volgens de procedure van
"

Initiatieven tot wetgeving met artikel 106, lid 6, als rechtsgrondslag kunnen worden
nomen door de ~ornmissieof de ECB. Na overleg tussen de Commissie, de lidstaten
het EMI werd overeengekomen dat deze beschikking zal worden vastgesteld op grond
van een worstel van de Commissie.
Deze ontwerp-beschikking van d e Raad heeft ten doel vast te stellen binnen welke
grenzen en onder welke voorwaarden de autoriteiten van de lidstaten de ECB moeten
raadplegen over elk ontwerp van wettelijke bepaling op de gebieden die onder haar
bevoegdheid vallen. Er zullen soortgelijke verplichtingen van toepassing zijn' als
momenteel voor de nationale autoriteiten gelden met betrekking tot ontwerpen van
wettelijke bepalingen op de gebieden die onder de bevoegdheid van het EMI vallen
(Beschikking 9317 171EG van de Raad van 22 november 1993)'. Met de ontwerpbeschikking wordt beoogd ervoor te zorgen dat de ECB in een vroeg stadium van het,
besluitvormingsproces ,wordt 'geraadpleegd en over voldoende tijd beschikt om haar
punt te formuleren.
pleging over ontwerp-wetgeving is verplicht. De reden hiervoor is te verzekeren dat
e autoriteit waaraan taken op monetair en financieel gebied zijn toevertrouwd, de
elegenheid heeft haar oordeel te geven over maatregelen die worden overwogen door

.

ere instanties op het niveau van de Gemeenschap of in de lidstaten en die van invloed
i-in op gebieden die onder haar bevoegdheid vallen. Dit geldt ook voor nationale
maatregelen, want in de EMU kunnen die maatregelen \m invloed zijn op het ene
monetaire beleid. De ECB zal nagaan of de overwogen wrtelijke bepalingen verenigbaar
met haar taken zijn en zal ook deskundig advies geven. 01er het geheel genomen zal de
onderlinge samenhang van de verschillende beleidsmaatregelen groter worden.
Wetgeving tot vaststelling van de grenzen en voorwaarden is \.olgens de formulering van
artikel 105, lid 4, nodig voor nationale. maar niet voor commuilautaire wetgeving.
'
i

Bij de opstelling van deze ontwerp-beschikking \.u11 de Raad zijn onderstaande
beginselen gevolgd:
Getracht wordt een evenwicht te vinden tussen de noodzaak het advies van de ECB
bekend te maken aan degenen die de besluiten nemen. en de wens een onnodige
belasting van de raadplegende autoriteit en van de ECB te vermijden.
Het Verdrag schrijft raadpleging over elk ontwerp van wettelijke bepaling op de
gebieden die ' onder de bevoegdheid van de ECB \rallen,. voor. In de ontwerpbeschikking worden een aantal raadplegingsgebieden opgesonld die verband houden
met de in het Verdrag vermelde taken 'van de ECB. Dit ontslaat de nationale
autoriteiten niet van de verplichting te onderzoeken of ontwerpgeving die niet onder
&n van de opgesomde gebieden valt, desondanks toch valt onder een gebied dat
eert onder de bevoegdheid van de ECB; met de opsomming wordt echter
de r-dplegingen beheersbaar te houden.
Er wordt rekening gehouden met de bijzondere kenmerken van de rechtsstelsels van
de lidstaten. Met name mogen de lidstaten het overleg tussen hun verschillende
autoriteiten en de ECB flexibel organiseren in het licht van l-iun specifieke gebruiken.
0

De ontwerp-beschikking is gericht op grotere doorzicl~tigl~eid
en rechtszekerheid ten
aanzien van de rechten van de ECB en de plichten van de nationale autoriteiten.

Toelichting op de artikelen

rtikel 1 bevat de definitie van "ontwerpen van wettelijke bepalingen" en "deelnemende

De engste definitie van "ontwerpen van wettelijke bepalingen'- zou het toepassingsgebied
van het artikel hebben beperkt tot formele wetten die in voorbereiding zijn om door het
Parlement te worden aangenomen. Voor die enge definitie ~verdechter niet gekozen om
drie redenen: ten eerste schijnt deze niet te beantwoorden aan de bedoeling van de auteurs
van liet Verdrag, die in dat geval een andere term zouden hebben gekozen; ten tweede
zoudenaldus maatregelen van wetgevende aard die "oor de ECB van belang zijn; worden.
uitgesloten;' ten derde zou een dergelijke definitie waarschijnlijk lelden tot een ongelijke
behandeling van verschillende lidstaten, omdat een maatregel die in het ene land in de '
vorm ~ a n ' e e wet
n wordt genomen, elders in de vorm van een ander rechtsinstrument kan
worden genomen.

rtikel 100 EG verschaft in dit opzicht een aanwijzing. Volgens dit artikel is de Raad
rplicht richtlijnen vast te stellen "voor de onderlinge aanpass.ing van de wettelijke en
estuursrechtelijke bepalingen der lidstaten welke reclitstreeks \.ai1 invloed zijn op de
elling of de werking van de gemeenschappelijke markt".
Wettelijke bepalingen'' worden algemeen geatlit te om\.atteri: formele wetten die zijn
astgesteld volgens de nationale grondwettelijke regels. ei1 bepalingen die zijn afgeleid
n formele wetten. Die bepalingen worden gekenmerkt door hun algemene
astelijkheid en door het feit dat zij regels behelzen voor een onbepaald aantal
llen en gericht zijn tot een onbepaald aantal (natuurli-jke of reclits)personen.
Onder 'ibestu~srechtelijke bepalingen" worden hier verstaan. regels die door
overheidslichamen zijn vastgesteld voor lagere overheidslicliamen. De opneming ervan
i n artikel 100 wordt gerechtvaardigd door het doelb van dit artikel, namelijk de
tenuitvoerlegging van de interne markt. De raadpleging \.ai1 de ECB over dergelijke
"bestuursrechtelijke bepalingen" lijkt niet te worden gedekt door artikel 105, lid 4.

'

De definitie van "ontwerpen van wettelijke bepalingen" in artikel 1 maakt aldus gebruik
van de criteria van algemene toepasselijkheid, onbepaald aantal gevallen en onbepaald
aantal personen.
P

Op grond van het tweede lid zijn ontwerpen van ivettelijke bepalingen die de
'tenuitvoerlegging van EU-richtlijnen ten doei hebben. van de raadpleging uitgesloten. De
reden hiervoor is dat de ECB vóór de definitieve vaststelling van dergelijke richtlijnen
reeds zal zijn geraadpleegd overeenkomstig artikel 105. lid 4. eerste streepje. Voorts zijn
<de lidstaten verplicht de Commissie in kennis te stellen van de tenuitvoerlegging van
richtlijnen.

Artikel 2
Artikel 2 definieert de onderwerpen waarover de ECB moet worden geraadpleegd. Deze
lijst moet worden gezien tegen de achtergrond van de in artikel 105 van het Verdrag en
artikel 3 van de statuten van de ECB vastgestelde taken van de ECB. Deze lijst is echter
niet uitputtend.
De ontwerp-beschikking bevat verscheidene wijzigingen ten opzichte van Beschikking
9317171EG van de Raad welke van toepassing is op het EMI. Deze weerspiegelen de
verschillende taken van de ECB in vergelijking met het EMI. alsmede de verschillende
verplichtingen van deelnemende lidstaten en van lidstaten niet een derogatie. De ECU zal
inet ingang van Ljanuari 1999 Óphouden te bestaan en derhalve wordt raadpleging over
de status ervan overbodig. De verwijzing naar grensoverschri.jdei~detransacties achter het
streepje over clearing- en betalingssystemen wordt achterwege gelaten: dit geeft beter de
formulering van artikel 105, lid 2, van het Verdrag weer.
Artikel 2, lid 2, van de ontwerp-beschikking bevat de verplichting voor niet-deelnemende
landen om de ECB te raadplegen over ontwerpen van wetteli-jke bepalingen betreffende
instrumenten van monetair beleid. Overeenkomstig artikel 44 van de statuten van de ECB
neemt de ECB de taken van het EMI over die wegens de derogaties van gén of meer
Beschik

'

'

.

n van monetair beleid, aangezien dit een gebied is dat valt onder
EMI waarvan de taken zijn gespecificeerd in artikel 4.1 ed 4.2
MI. Deze taken omvatten onder andere de voorbereiding van de
enten en procedures die nodig zijn voor het voeren \ a i één monetair beleid.
t van onderwerpen waarover de ECB moet nordet-i geraadpleegd, is niet
ttend. De nationale *autoriteiten moeten de ECB raadplegetl over wettelijke
ingen die van invloed zijn op de taken van het ESCB o\weenkoinstig artikel 105,
4, van het Verdrag. Volgens het zesde streepje van arrikel 3 van deze beschikking
eten de nationale autoriteiten de ECB raadplegen OL er \c ettelij ke b,:palingen die van
Ie instellingen, voor zover die \~ezeilli.jl\:van iiivlaed zijn op de
llingen en markten. Deze vereiste laat echter de huidige
heden voor beleidsmaatregelen in verband n:t
het
op kredietinstellingen en de stabiliteit van het financiEfe
Een dergelijke verwijzing is wenselijk:
treft de toepassing ervan op deelnemende lids/uten: om de ECB te h e l p
n van het monetaire beleid voor de eurozone. goed te vervullen. In
pecifieke verwijzing naar aangelegenheden in verband
financiële markten en instellingen nodig. aangezien het
ciënt voeren van het monetair beleid nauw verbonden is met aspecten van de
iële markten en van de financiële instellingen. Monetaire
an invloed op de liquiditeit van individuele instellingen en
ieden waar de toezichthoudende autoriteiten bevoegd zijn.
maatregelen die doyr de bevoegde toezichthoudende
en met betrekking tot individuele instellingen, het
ogen van die instellingen om geld te scheppen en zijn zij aldus indirect van
od van geld in de economie.
e toepassing ervan op lidstaten me/ cc17 c/m)gcitie: omdat volgens
4 van de statuten van de ECB, de ECB de taken van het EMI overneemt die in
de derogaties mg moeten worden vervuld.

De raadpleging van,de ECB mag niet leiden tot onnodige verlenging van de nationale
wetgevingsprocedure. Terwille van hun tijdschema's mcreten de nationale autoriteiten de
ECB een termijn kunnen stellen voor het uitbrengen van haar advies. indien zij zulks
noodzakelijk achten. De termijn van één maand vormt een eveil\vicht tussen de belangen
van de nationale autoriteiten en die van de ECB. Indien er na het verst~ijkenvan deze
termijn geen advies i$ uitgebracht, kan de nationale uetgevingsprocedure worden
voortgezet zonder het advies af te wachten.
In dit artikel wordt bepaald dat de termijn kan worden verkort in uitermate spoedeisende
gevallen. Tevens wordt bepaald dat de ECB om een verlenging van de termijn met vier
n kan verzoeken.

nlopende karakter van de rechtsstelsels dient elke lidstaat zoveel
logelijk vrijheid te worden gelaten om de raadpleging \m de ECB in de praktijk te
egelen. Elke lidstaat dient intern te beslissen welke bepalingen nodig zijn om aan deze
ntwerp-beschikking te voldoen.
n artikel 4 wordt ook geregeld welke autoriteit de ECB moet raadplegen wanneer meer
an één autoriteit bij de wetgeving is betrokken. Wetteli.jlie bepalingen worden dikwijls
pgesteld door andere autoriteiten dan de autoriteit die de eindbeslissing neeint (zo stelt
regering formele- wetten voor en neemt het Parlement ze aan: of een lager
verheidsorgaan stelt een regeling op die door toedoen van het bevoegde ministerie van
acht wordt). Derhalv- rijst de vraag in welk stadium de ECB moet worden

1

.

deze gevallen dient de ECB door de voorbereidende of voorstellende autoriteit te
orden geraadpleegd omdat de ECB in de gelegenheid moet worden gestekt haar
ndpunt in een relatief vroeg stadium van het wetgevingsproces kénbaar te maken,
at er gemakkelijker rekening mee kan worden gehouddn. Voorts voorkomt dit in het
val van wetgeving in enge zin dat de parlementen van de lidstaten de ECB zouden
plegen. Artikel 4 zorgt ervoor dat het advies \m de ECB tezamen met het
dt toegezonden aan de autoriteit die de bepaling dient vast te stellen.

voor de nationale autoriteiten om de ECB te raadplegen. geldt vanaf het
erde fase (zie artikel 109 E, lid 3). d.\v.z. vanaf 1 januari 1999. Deze
schikking wordt derhalve van kracht op 1 jdnuari 1999. Het EMI. dat momenteel moet

d pas wordt ingetrokken bij het begin van de derde fase.
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Voorstel voor een beschikking van de Raad j ]
de raadpleging van de Europese Centrale Bank door de nationale
autoriteiten
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D VAN DE EUROPESE UNIE.
Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Genieei~schap,inzonderheid op de
artikelen 105. lid 4, en 106, lid 6, en op de artikelen 4 en 42 \.ai1 de statuten van het
ESCB en van de ECB,
'

'

Gezien het voorstel-van de CorrLmissie2,
zien het advies van het Europees Parlement.,
et advies van [de Europese Centrale Bank] [het Europees Monetair Instituut]4,
Overwegende dat de Europese Centrale Bank. hierna te noemen "de ECB", zal
opgericht zodra haar directie is benoemd:
gende dat in het Vedrag wordt bepaald dat de ECB door de nationale
toriteiten wordt geraadpleegd over elk ontwerp \.a11 wettelijke bepaling op de
ebieden die onder haar bevoegdheid vallen; dat het de taak van de Raad is de
renzen en voorwaarden van deze raadpleging vast te stellen:
verwegende dat deze verplichting tot raadpleging voor de .autoriteiten van de
staten niet afdoet aan de verantwoordelijkheid \m deze autoriteiten ten aanzien
aangelégenheden waarop de ontwerpen betrekking hebben: dat de lidstaten
dienen te raadplegen over alle ontwerp-wetvving op de gebieden die
nder haar bevoegdheid vallen overeenkomstig artikel 105. lid 4, van liet
erdrag; dat de in artikel 2 van deze beschikking opgenomen lijst van specifieke
bieden niet uitputtend is; dat het zesde streepje van artikel 2 van deze
schikking de huidige verdeling van bevoegdheden voor beleidsmaatregelen
treffende het bedrijfseconomisch toezicht op kredietinstellingen en de stabiliteit
an het financiële stelsel onverlet laat;
verwegende dat de monetaire functies e11 nerkzaainheden van het ESCB
rden omschreven in de statuten van het ESCB en van de ECB; dat de centrale
en van de deelnemende lidstaten een integrerend deel van het ESCB vormen
mstig de richtsnoeren en instructies \.a11 de ECB moeten handelen;

en de raadpleging plaatsvindt vóór de oprichting 'van de ECB. wordt het EMI geraadpleegd
omstig artikel 109 F, lid 8, van het EG-Verdrag.
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de derde fase van de EMU de autoriteiten van de niet-deelnemende lidstaten
CB moeten raadplegen over ontwerpen van wettelijke bepalingen betreffende
instrumenten van monetair beleid;
Overwegende dat, zolang lidstaten niet deelnemen aan het monetaire beleid van
het ESCB, deze beschikking geen betrekking heeft op besluiten die door
autoriteiten van deze lidstaten worden genomen in het kader van de
tenuitvoerlegging van hun monetaire beleid;
verwegende dat de procedures voor de aanneming van wettelijke bepalingen in
lidstaten geen onnodige vertraging mogen oplopen ten gevolge van het
adplegen van de ECB; dat de termijn waarbinnen de' ECB advies moet
tbrengen, evenwel lang genoeg moet zijn om de ECB in staat te stellen de
ge zorg te besteden aan de bestudering van de voorgelegde teksten; dat de ..
en in bijzonder spoedeisende gevallen die naar behoren gemotiveerd zijn,
voorbeeld op grond van de gevoeligheid van de markt. een kortere termijn dan
maand kunnen vaststellen; dat in het bijzonder i n die gevallen een dialoog
en de nationale autoriteiten en de ECB moet waarborgen dat met een ieders
langen rekening wordt gehouden;
Overwegende dat overeenkomstig de punten 5 en 8 van Protocol nr. 11 deze
beschikking niet van toepassing is op het Verenigd Koninkrijk van Grooten Noord-Ierland indien en zolang het niet overgaat naar de derde fase;
verwegende dat vanaf het tijdstip van de oprichting van de ECB tot het begin
v y de derde fase de nationale autoriteiten # d e ECB moeten raadplegen
overeenkomstig Beschikking 93/717lEG van de Raad en artikel 109 L, lid 2. van
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HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING VASTGESTELD:
Artikel 1
e toepassing van deze beschikking wordt verstaan onder:

l

vereenkomstig het Verdr.ag;

ontwerpen. van wettelijke bepalingen: ontwerpen \,an bepalingen die, k d r a zij
verbindènd en algemeen,toepasselijk op liet grondgebied van .een lidstaat worden,
regels bevatten voor een onbepaald aantal gevallen en gericht zijn tot een
Als ontwerpen van wettelijke bepalingen i11 de zin van lid l worden niet

in het.recht van de lidstaten om te zetten of verder'ten

Artikel 2

ionale centrale banken;

,
van invloed
iflen voor financiële instellingen, voor zover die wezenlijk
le instellingen en markten.
,

egen de autoriteiten van andere lidstaten dan
over elk ciiitwerp van wettelijke bepaling

,

wettelijke bepalingdeelt de ECB
t ontwerp naar haar oordeel
Artikel 3
ettelijke bepaling voorbereiden,
B voor liet uitbrengen van hw,
i-ji~dan één maand, te rekenen

worden verkort. In dat geval
.oor de' spoedeisendheid.
ogste nog een$ vier weken te
ewezen door de
ies is uitgebracht,. kunnell.de
r het advies af te &achten:
wordt ontvangen, zorgen de
sebracht van de in artikel 4

'

.

Artikel J
emt de nodige maatregelen om daadwerkeli.jk aan deze beschikking te
e ziet elke lidstaat erop toe dat de ECB tijdig geraadpleegd wordt, zodat
het initiatief tot een ontwerp van wetteli.jke bepaling neemt, over het
vies van de ECB kan beschikken voordat zij een inhoudelijke beslissing neemt: tevens
rgt iedere lidstaat ervoor dat het advies van de ECB ter liennis uordt gebracht van de
utoriteit die de bepaling dient vast te stellen, indien deze ren andere is dan die welke het

Artikel

j

Deze beschikking is van toepassing met ingang van I januari 1999.
Beschikking 931717lEG va;

de Raad wordt ingetrokken met ingang van

Artikel 6
ing is gericht tot de lidstaten.

