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I
(Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is)

VERORDENINGEN
VERORDENING (EG) Nr. 85/2009 VAN DE RAAD
van 19 januari 2009
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1083/2006 houdende algemene bepalingen inzake het
Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds,
wat een aantal bepalingen met betrekking tot het financiële beheer betreft
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

(3)

Aanpassing van bepaalde bepalingen van Verordening
(EG) nr. 1083/2006 van de Raad van 11 juli 2006 hou
dende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds
voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds
en het Cohesiefonds (1) is noodzakelijk teneinde de mo
bilisatie van communautaire kredieten voor het opstarten
van de operationele programma's en van de in het kader
van die programma's gesubsidieerde projecten te verge
makkelijken, zodat die sneller uitgevoerd kunnen worden
en het effect van de investeringen op de economie ook
sneller intreedt.

(4)

De Europese Investeringsbank (EIB) en het Europese In
vesteringsfonds (EIF) dienen meer mogelijkheden te krij
gen om de lidstaten te helpen bij de voorbereiding en
uitvoering van de operationele programma's.

(5)

Gezien de rol, uit hoofde van het Verdrag, van de EIB en
het EIF als financiële instellingen van de Gemeenschap,
zou het mogelijk moeten zijn dat, wanneer operaties
inzake financiële instrumentering via deze instellingen
worden georganiseerd, opdrachten rechtstreeks aan deze
instellingen worden toegekend.

(6)

Teneinde gebruikmaking van financiële instrumenten te
vergemakkelijken, met name in de sector duurzame
stadsontwikkeling, dient voorzien te worden in de moge
lijkheid dat bijdragen in natura behandeld worden als
subsidiabele uitgaven voor de oprichting van en het bij
dragen aan fondsen.

(7)

In het kader van overheidssteun in de zin van artikel 87
van het Verdrag dienen, om de ondernemingen en met
name het mkb te ondersteunen, de voorwaarden met
betrekking tot het deel van de aan de begunstigden uitbe
taalde voorschotten dat in de uitgavenstaat mag worden
opgenomen, versoepeld te worden.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap, en met name op artikel 161, derde alinea,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien de instemming van het Europees Parlement,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal
Comité,

Gezien het advies van het Comité van de Regio's,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De ongeëvenaarde crisis die de internationale financiële
markten getroffen heeft, confronteert ook de Europese
Unie met grote uitdagingen, die een snelle reactie ver
eisen om de effecten van de crisis op de economie als
geheel tegen te gaan, en met name om investeringen te
stimuleren om zodoende de groei en de werkgelegenheid
weer op gang te brengen.

(2)

Het regelgevende kader voor de programmeringsperiode
2007-2013, dat gericht is op vereenvoudiging van de
programmering en het beheer van het Europees Fonds
voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds
en het Cohesiefonds, en op versterking van de doeltref
fendheid van de bijstandsverlening en van de subsidiari
teit bij de uitvoering, is goedgekeurd.

(1) PB L 210 van 31.7.2006, blz. 25.
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(8)

Teneinde de uitvoering van grote projecten te versnellen,
dient te worden toegestaan dat de uitgaven met betrek
king tot grote projecten die nog niet door de Commissie
zijn goedgekeurd in de uitgavenstaten worden opgenomen.

(9)

Teneinde de financiële mogelijkheden van de lidstaten te
verruimen, zodat operationele programma's sneller van
start kunnen gaan in een crisissituatie, dienen de bepalin
gen met betrekking tot de voorfinanciering gewijzigd te
worden.

(10)

Een aanbetaling bij het begin van de operationele pro
gramma's zou een geregelde kasstroom mogelijk maken
en de betalingen aan de begunstigden bij de uitvoering
van het operationele programma vergemakkelijken. Daar
toe dienen bepalingen te worden vastgesteld betreffende
betaling van de voorschotten voor de structuurfondsen:
7,5 % (voor de lidstaten die voor 1 mei 2004 tot de
Europese Unie zijn toegetreden) en 9 % (voor de lidstaten
die op 1 mei 2004 of later tot de Europese Unie zijn
toegetreden) om bij te dragen tot snellere uitvoering van
de operationele programma's.
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sidie, die voor de toepassing van deze verordening
gedefinieerd wordt als een rechtstreekse financiële
bijdrage bij wijze van schenking aan een financiële
instelling zonder een oproep tot het indienen van
voorstellen, indien zulks in overeenstemming met
een nationale wet geschiedt, verenigbaar met het
Verdrag.”;

b) het volgende punt c) wordt toegevoegd:

„c) de rechtstreekse toekenning van een opdracht aan de
EIB of het EIF.”.

2. Aan artikel 46, lid 1, wordt de volgende alinea toegevoegd:

„De EIB of het EIF kunnen, op verzoek van de lidstaten,
deelnemen aan de in de eerste alinea genoemde acties inzake
technische bijstand.”.

3. Artikel 56, lid 2, wordt vervangen door:
(11)

(12)

Gelet op de beginselen van gelijke behandeling en rechts
zekerheid dienen de wijzigingen van artikel 56, lid 2, en
artikel 78, lid 1, tijdens de gehele programmeringsperi
ode 2007-2013 van toepassing te zijn. Vanaf 1 augustus
2006, toen Verordening (EG) nr. 1083/2006 van kracht
werd, is derhalve toepassing met terugwerkende kracht
noodzakelijk. Aangezien de crisis zonder precedent die
de internationale financiële markten getroffen heeft, een
snelle reactie vereist om effecten op de gehele economie
tegen te gaan, moeten er andere wijzingen van kracht
worden op de dag volgende op de bekendmaking ervan
in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Verordening (EG) nr. 1083/2006 dient daarom dienover
eenkomstig gewijzigd te worden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Verordening (EG) nr. 1083/2006 wordt als volgt gewijzigd:

1. Artikel 44, tweede alinea, wordt als volgt gewijzigd:

„2.
In afwijking van lid 1 kunnen bijdragen in natura,
afschrijvingskosten en overheadkosten onder de in de derde
alinea van dit lid aangegeven voorwaarden worden be
schouwd als uitgaven die de begunstigden voor de uitvoering
van concrete acties hebben gedaan.

In afwijking van lid 1 kunnen bijdragen in natura, in het
geval van financiële instrumentering en voor de in artikel 78,
lid 6, eerste alinea, bedoelde doeleinden, worden beschouwd
als uitgaven voor de oprichting van of het bijdragen aan
fondsen of holdingfondsen, onder de in de derde alinea
van dit lid aangegeven voorwaarden.

De in de eerste en tweede alinea genoemde uitgaven dienen
aan de volgende voorwaarden te voldoen:

a) de in lid 4 opgenomen subsidiabiliteitsregels bepalen of
deze uitgaven subsidiabel zijn;

b) het bedrag van de uitgaven wordt verantwoord door
boekhoudkundige stukken met dezelfde bewijskracht als
facturen, onverminderd de bepalingen van specifieke ver
ordeningen;

a) punt b) wordt vervangen door:

„b) indien het voorwerp van de overeenkomst niet een
overheidsopdracht in de zin van het recht inzake
overheidsopdrachten is, de toekenning van een sub

c) voor bijdragen in natura bedraagt de cofinanciering uit de
fondsen niet meer dan het totaal van de subsidiabele
uitgaven met uitsluiting van de waarde van deze bijdragen.”.
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4. Artikel 78 wordt als volgt gewijzigd:
a) in artikel 78, lid 1, eerste alinea, wordt de laatste zin
vervangen door:
„De door de begunstigden betaalde uitgaven moeten wor
den gestaafd met geaccordeerde rekeningen of boekhoud
kundige stukken met gelijkwaardige bewijskracht, tenzij
de specifieke verordeningen voor elk fonds anders bepalen.”;

L 25/3

het operationele programma en in 2009 2,5 % van de
bijdrage van de structuurfondsen aan het operationele
programma;

b) voor de lidstaten die op 1 mei 2004 of daarna tot de
Europese Unie zijn toegetreden: in 2007 2 % van de bij
drage van de structuurfondsen aan het operationele pro
gramma, in 2008 3 % van de bijdrage van de structuur
fondsen aan het operationele programma en in 2009 4 %
van de bijdrage van de structuurfondsen aan het opera
tionele programma;

b) artikel 78, lid 2, punt b), wordt geschrapt;
c) artikel 78, lid 4, wordt vervangen door:
„4.
Wanneer de Commissie overeenkomstig artikel 41,
lid 3, weigert een financiële bijdrage aan een groot project
te verlenen, dient de uitgavenstaat na dit besluit van de
Commissie de betreffende voorafgaande uitgavenstaten
dienovereenkomstig te corrigeren.”.
5. In artikel 82, lid 1, tweede alinea, worden de punten a), b),
en c), vervangen door:
„a) voor de lidstaten die voor 1 mei 2004 tot de Europese
Unie zijn toegetreden: in 2007 2 % van de bijdrage van
de structuurfondsen aan het operationele programma, in
2008 3 % van de bijdrage van de structuurfondsen aan

c) als het operationele programma past in het kader van de
doelstelling van Europese territoriale samenwerking en
ten minste een van de deelnemers een lidstaat is die op
1 mei 2004 of daarna tot de Europese Unie is toege
treden: in 2007 2 % van de bijdrage van het EFRO aan
het operationele programma, in 2008 3 % van de bij
drage van het EFRO aan het operationele programma,
en in 2009 4 % van de bijdrage van het EFRO aan het
operationele programma.”.

Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die
van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 1, lid 3, en artikel 1, lid 4, punt a), zijn evenwel van
toepassing vanaf 1 augustus 2006.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.

Gedaan te Brussel, 19 januari 2009.
Voor de Raad
De voorzitter
P. GANDALOVIČ
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VERORDENING (EG) Nr. 86/2009 VAN DE COMMISSIE
van 28 januari 2009
tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde
groenten en fruit
Overwegende hetgeen volgt:

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van
22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening
van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een
aantal landbouwproducten („Integrale-GMO-verordening”) (1),

Gelet op Verordening (EG) nr. 1580/2007 van de Commissie
van 21 december 2007 tot vaststelling van bepalingen voor de
uitvoering van de Verordeningen (EG) nr. 2200/96, (EG) nr.
2201/96 en (EG) nr. 1182/2007 van de Raad in de sector
groenten en fruit (2), en met name op artikel 138, lid 1,

Bij Verordening (EG) nr. 1580/2007 zijn, op grond van de
resultaten van de multilaterale handelsbesprekingen van de Uru
guayronde, de criteria vastgesteld aan de hand waarvan de Com
missie voor de producten en de perioden die in bijlage XV, deel
A, bij die verordening zijn vermeld, de forfaitaire waarden bij
invoer uit derde landen vaststelt,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De in artikel 138 van Verordening (EG) nr. 1580/2007 be
doelde forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld in de bij
lage bij de onderhavige verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 29 januari 2009.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.

Gedaan te Brussel, 28 januari 2009.
Voor de Commissie
Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling

(1) PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.
(2) PB L 350 van 31.12.2007, blz. 1.
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BIJLAGE
Forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit
(EUR/100 kg)
GN-code

Code derde landen

(1)

Forfaitaire invoerwaarde

0702 00 00

JO
MA
TN
TR
ZZ

78,3
48,5
134,4
97,0
89,6

0707 00 05

JO
MA
TR
ZZ

167,2
116,0
131,2
138,1

0709 90 70

MA
TR
ZZ

146,2
112,5
129,4

0709 90 80

EG
ZZ

82,9
82,9

0805 10 20

EG
IL
MA
TN
TR
ZZ

50,5
62,4
63,7
43,2
55,0
55,0

0805 20 10

IL
MA
TR
ZZ

144,6
85,8
54,0
94,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,
0805 20 90

CN
EG
IL
JM
PK
TR
ZZ

66,3
88,5
74,9
93,7
46,6
61,0
71,8

0805 50 10

EG
MA
TR
ZZ

48,1
67,1
62,8
59,3

0808 10 80

CA
CN
MK
US
ZZ

84,9
65,1
32,6
101,9
71,1

0808 20 50

CL
CN
TR
US
ZA
ZZ

115,7
34,8
40,0
110,3
119,5
84,1

(1) Landennomenclatuur vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1833/2006 van de Commissie (PB L 354 van 14.12.2006, blz. 19). De code
„ZZ” staat voor „overige oorsprong”.
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VERORDENING (EG) Nr. 87/2009 VAN DE COMMISSIE
van 28 januari 2009
inzake de afgifte van invoercertificaten voor rijst in het kader van de bij Verordening (EG)
nr. 327/98 geopende tariefcontingenten voor de deelperiode januari 2009
ten kunnen worden afgegeven, door de toewijzingscoëf
ficiënt vast te stellen die op de voor de betrokken con
tingenten gevraagde hoeveelheden moet worden
toegepast.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
(4)

Uit de bovenbedoelde gegevens blijkt overigens ook dat
voor de contingenten met de volgnummers 09.4127 —
09.4128 — 09.4150 — 09.4152 — 09.4153 de aan
vragen die overeenkomstig artikel 4, lid 1, van Verorde
ning (EG) nr. 327/98 zijn ingediend gedurende de eerste
tien werkdagen van de maand januari 2009, betrekking
hebben op een hoeveelheid die kleiner is dan de beschik
bare hoeveelheid.

(5)

Derhalve dienen voor de contingenten met de volgnum
mers 09.4127 — 09.4128 — 09.4148 — 09.4149 —
09.4150 — 09.4152 — 09.4153 — 09.4154 - 09.4112
— 09.4116 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 —
09.4166 overeenkomstig artikel 5, eerste alinea, van Ver
ordening (EG) nr. 327/98 de totale hoeveelheden te wor
den vastgesteld die beschikbaar zijn voor de volgende
contingentsdeelperiode,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van
22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening
van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een
aantal landbouwproducten („Integrale-GMO-verordening”) (1),

Gelet op Verordening (EG) nr. 1301/2006 van de Commissie
van 31 augustus 2006 houdende gemeenschappelijke voor
schriften voor het beheer van door middel van een stelsel van
invoercertificaten beheerde invoertariefcontingenten voor land
bouwproducten (2), en met name op artikel 7, lid 2,

Gelet op Verordening (EG) nr. 327/98 van de Commissie van
10 februari 1998 inzake de opening en de wijze van beheer van
bepaalde tariefcontingenten voor de invoer van rijst en breuk
rijst (3), en met name op artikel 5, eerste alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 327/98 betreft de opening en de
wijze van beheer van bepaalde tariefcontingenten voor de
invoer van rijst en breukrijst die overeenkomstig bijlage
IX bij die verordening zijn verdeeld over landen van oor
sprong en vervolgens over verscheidene deelperioden.

(2)

De maand januari is de eerste deelperiode voor de bij
artikel 1, lid 1, onder a), b), c) en d), van Verordening
(EG) nr. 327/98 vastgestelde contingenten.

(3)

Blijkens de gegevens die overeenkomstig artikel 8, onder
a), van Verordening (EG) nr. 327/98 zijn verstrekt, heb
ben voor de contingenten met de volgnummers 09.4148
— 09.4154 — 09.4112 — 09.4116 — 09.4117 —
09.4118 — 09.4119 — 09.4166 de aanvragen die over
eenkomstig artikel 4, lid 1, van die verordening zijn in
gediend gedurende de eerste tien werkdagen van de
maand januari 2009, betrekking op een hoeveelheid die
groter is dan de beschikbare hoeveelheid. Bijgevolg moet
worden bepaald voor welke hoeveelheden invoercertifica

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
1.
Op grond van de aanvragen van certificaten voor de in
voer van rijst in het kader van de bij Verordening (EG) nr.
327/98 vastgestelde contingenten met de volgnummers
09.4148 — 09.4154 — 09.4112 — 09.4116 — 09.4117 —
09.4118 — 09.4119 — 09.4166, die zijn ingediend gedurende
de eerste tien werkdagen van de maand januari 2009, worden
certificaten afgegeven voor de aangevraagde hoeveelheden, ver
menigvuldigd met de in de bijlage bij de onderhavige verorde
ning vastgestelde toewijzingscoëfficiënten.

2.
De totale hoeveelheden die in het kader van de bij Ver
ordening (EG) nr. 327/98 vastgestelde contingenten met de
volgnummers 09.4127 — 09.4128 — 09.4148 — 09.4149
— 09.4150 — 09.4152 — 09.4153 — 09.4154 — 09.4112
— 09.4116 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 — 09.4166
beschikbaar zijn voor de volgende contingentsdeelperiode, wor
den vastgesteld in de bijlage bij de onderhavige verordening.

Artikel 2
(1) PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.
(2) PB L 238 van 1.9.2006, blz. 13.
(3) PB L 37 van 11.2.1998, blz. 5.

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekend
making in het Publicatieblad van de Europese Unie.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.

Gedaan te Brussel, 28 januari 2009.
Voor de Commissie
Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling
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BIJLAGE
Hoeveelheden die overeenkomstig Verordening (EG) nr. 327/98 moeten worden toegewezen voor de
deelperiode januari 2009, respectievelijk beschikbaar zijn voor de daaropvolgende deelperiode:
a) Bij artikel 1, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 327/98 vastgesteld contingent voor volwitte of halfwitte rijst van
GN-code 1006 30:
Volgnummer

Toewijzingscoëfficiënt voor de
deelperiode januari 2009

Totale hoeveelheid die beschikbaar is
voor de deelperiode april 2009
(kg)

Verenigde Staten van Amerika

09.4127

— (2)

22 545 000

Thailand

09.4128

— (2)

8 738 852

Australië

09.4129

— (3)

1 019 000

Andere landen van oorsprong

09.4130

— (3)

1 805 000

Oorsprong

b) Bij artikel 1, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 327/98 vastgesteld contingent voor gedopte rijst van GN-code
1006 20:
Oorsprong

Alle landen

Volgnummer

Toewijzingscoëfficiënt voor de
deelperiode januari 2009

09.4148

1,690006 %

Totale hoeveelheid die beschikbaar is
voor de deelperiode juli 2009
(kg)

0

c) Bij artikel 1, lid 1, onder c), van Verordening (EG) nr. 327/98 vastgesteld contingent voor breukrijst van GN-code
1006 40:
Volgnummer

Toewijzingscoëfficiënt voor de
deelperiode januari 2009

Totale hoeveelheid die beschikbaar is
voor de deelperiode juli 2009
(kg)

09.4149

— (2)

31 370 790

09.4150

—

(1)

16 000 000

09.4152

—

(1)

11 000 000

Verenigde Staten van Amerika

09.4153

—

(2)

6 215 000

Andere landen van oorsprong

09.4154

Oorsprong

Thailand
Australië
Guyana

1,449194 %

6 000 010

d) Bij artikel 1, lid 1, onder d), van Verordening (EG) nr. 327/98 vastgesteld contingent voor volwitte of halfwitte rijst van
GN-code 1006 30:
Totale hoeveelheid die beschikbaar is
voor de deelperiode juli 2009
(kg)

Volgnummer

Toewijzingscoëfficiënt voor de
deelperiode januari 2009

Thailand

09.4112

1,298370 %

0

Verenigde Staten van Amerika

09.4116

2,081253 %

0

India

09.4117

1,315789 %

0

Pakistan

09.4118

1,072615 %

0

Andere landen van oorsprong

09.4119

1,092084 %

0

Alle landen

09.4166

1,002539 %

17 011 012

Oorsprong

(1) Geen toewijzingscoëfficiënt van toepassing voor deze deelperiode: aan de Commissie werd geen enkele certificaataanvraag meege
deeld.
(2) De aanvragen hebben betrekking op hoeveelheden die kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de beschikbare hoeveelheden: alle
aanvragen zijn derhalve ontvankelijk.
(3) Voor deze deelperiode zijn geen hoeveelheden beschikbaar.

29.1.2009

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 25/9

VERORDENING (EG) Nr. 88/2009 VAN DE COMMISSIE
van 28 januari 2009
tot vaststelling van de toewijzingscoëfficiënt voor de afgifte van in de periode van 19 tot en met
23 januari 2009 aangevraagde certificaten voor de invoer van producten van de sector suiker in het
kader van de tariefcontingenten en preferentiële overeenkomsten
2007/2008 en 2008/2009 (3) invoercertificaataanvragen
ingediend voor een totale hoeveelheid die gelijk
is aan of groter is dan de voor volgnummer 09.4332
(2008-2009) beschikbare hoeveelheid.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van
22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening
van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een
aantal landbouwproducten („Integrale-GMO-verordening”) (1),
Gelet op Verordening (EG) nr. 950/2006 van de Commissie van
28 juni 2006 tot vaststelling, voor de verkoopseizoenen
2006/2007, 2007/2008 en 2008/2009, van de uitvoeringsbe
palingen voor de invoer en de raffinage van suikerproducten in
het kader van bepaalde tariefcontingenten en preferentiële over
eenkomsten (2) en met name op artikel 5, lid 3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

In de periode van 19 tot en met 23 januari 2009 zijn bij
de bevoegde autoriteiten overeenkomstig Verordening
(EG) nr. 950/2006 en/of Verordening (EG) nr.
508/2007 van de Raad van 7 mei 2007 houdende ope
ning van tariefcontingenten voor de invoer in Bulgarije
en Roemenië van ruwe rietsuiker voor de voorziening
van raffinaderijen in de verkoopseizoenen 2006/2007,

(2)

In dergelijke omstandigheden dient de Commissie een
toewijzingscoëfficiënt vast te stellen aan de hand waarvan
naar rata van de beschikbare hoeveelheid certificaten
kunnen worden afgegeven, en dient zij aan de lidstaten
te melden dat de betrokken maximumhoeveelheid is
bereikt,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De certificaten met betrekking tot de invoercertificaataanvragen
die in de periode van 19 tot en met 23 januari 2009 overeen
komstig artikel 4, lid 2, van Verordening (EG) nr. 950/2006
en/of artikel 3 van Verordening (EG) nr. 508/2007 zijn inge
diend, worden afgegeven met inachtneming van de in de bijlage
bij de onderhavige verordening aangegeven maximumhoeveel
heden.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekend
making in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.

Gedaan te Brussel, 28 januari 2009.
Voor de Commissie
Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling

(1) PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.
(2) PB L 178 van 1.7.2006, blz. 1.

(3) PB L 122 van 11.5.2007, blz. 1.
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BIJLAGE
Preferentiële suiker ACS-India
Hoofdstuk IV van Verordening (EG) nr. 950/2006
Verkoopseizoen 2008/2009

Volgnummer

Land

Te leveren percentage van de voor de
week van 19.1.2009-23.1.2009 aange
vraagde hoeveelheden

09.4331

Barbados

100

09.4332

Belize

100

09.4333

Ivoorkust

100

09.4334

Republiek Congo

100

09.4335

Fiji

100

09.4336

Guyana

100

09.4337

India

09.4338

Jamaica

100

09.4339

Kenia

100

09.4340

Madagaskar

100

09.4341

Malawi

100

09.4342

Mauritius

100

09.4343

Mozambique

09.4344

Saint Kitts en Nevis

—

09.4345

Suriname

—

09.4346

Swaziland

0

09.4347

Tanzania

100

09.4348

Trinidad en Tobago

100

09.4349

Oeganda

09.4350

Zambia

100

09.4351

Zimbabwe

100

0

0

—

Maximumhoeveel
heid

Bereikt

Bereikt

Bereikt

Bereikt
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Preferentiële suiker ACS-India
Hoofdstuk IV van Verordening (EG) nr. 950/2006
Verkoopseizoen juli-september 2009

Volgnummer

Te leveren percentage van de voor de
week van 19.1.2009-23.1.2009 aange
vraagde hoeveelheden

Land

09.4331

Barbados

—

09.4332

Belize

—

09.4333

Ivoorkust

—

09.4334

Republiek Congo

—

09.4335

Fiji

—

09.4336

Guyana

—

09.4337

India

09.4338

Jamaica

—

09.4339

Kenia

—

09.4340

Madagaskar

—

09.4341

Malawi

—

09.4342

Mauritius

—

09.4343

Mozambique

09.4344

Saint Kitts en Nevis

—

09.4345

Suriname

—

09.4346

Swaziland

100

09.4347

Tanzania

—

09.4348

Trinidad en Tobago

—

09.4349

Oeganda

—

09.4350

Zambia

—

09.4351

Zimbabwe

—

0

Maximumhoeveel
heid

Bereikt

100

Aanvullende suiker
Hoofdstuk V van Verordening (EG) nr. 950/2006
Verkoopseizoen 2008/2009

Volgnummer

Land

Te leveren percentage van de voor de
week van 19.1.2009-23.1.2009 aange
vraagde hoeveelheden

09.4315

India

—

09.4316

Ondertekenaars van het ACS-protocol

—

Maximumhoeveel
heid
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Suiker CXL-concessies
Hoofdstuk VI van Verordening (EG) nr. 950/2006
Verkoopseizoen 2008/2009

Volgnummer

Te leveren percentage van de voor de
week van 19.1.2009-23.1.2009 aange
vraagde hoeveelheden

Land

Maximumhoeveel
heid

09.4317

Australië

0

Bereikt

09.4318

Brazilië

0

Bereikt

09.4319

Cuba

0

Bereikt

09.4320

Andere derde landen

0

Bereikt

Balkansuiker
Hoofdstuk VII van Verordening (EG) nr. 950/2006
Verkoopseizoen 2008/2009

Volgnummer

Te leveren percentage van de voor de
week van 19.1.2009-23.1.2009 aange
vraagde hoeveelheden

Land

09.4324

Albanië

09.4325

Bosnië en Herzegovina

09.4326

Servië en Kosovo (*)

100

09.4327

Voormalige Joegoslavische Republiek Ma
cedonië

100

09.4328

Kroatië

100

Maximumhoeveel
heid

100
0

Bereikt

(*) Zoals gedefinieerd in Resolutie 1244 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties van 10 juni 1999.

Suiker voor uitzonderlijke en voor industriële invoer
Hoofdstuk VIII van Verordening (EG) nr. 950/2006
Verkoopseizoen 2008/2009

Volgnummer

Type invoer

09.4380

Uitzonderlijke invoer

09.4390

Industriële invoer

Te leveren percentage van de voor de
week van 19.1.2009-23.1.2009 aange
vraagde hoeveelheden

—
100

Maximumhoeveel
heid
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Aanvullende EPO-suiker
Hoofdstuk VIII bis van Verordening (EG) nr. 950/2006
Verkoopseizoen 2008/2009

Volgnummer

Te leveren percentage van de voor de
week van 19.1.2009-23.1.2009 aange
vraagde hoeveelheden

Land

Maximumhoeveel
heid

09.4431

Comoren, Madagaskar, Mauritius, Seychel
len, Zambia, Zimbabwe

100

09.4432

Burundi, Kenia, Oeganda, Rwanda,
Tanzania

100

09.4433

Swaziland

100

09.4434

Mozambique

0

Bereikt

09.4435

Antigua en Barbuda, Bahamas, Barbados,
Belize, Dominica, Dominicaanse Repu
bliek, Grenada, Guyana, Haïti, Jamaica,
Saint Kitts en Nevis, Saint Lucia, Saint Vin
cent en de Grenadines, Suriname, Trinidad
en Tobago

0

Bereikt

09.4436

Dominicaanse Republiek

0

Bereikt

09.4437

Fiji, Papoea-Nieuw-Guinea

100

Invoer van suiker in het kader van de voor Bulgarije en Roemenië geopende overgangstariefcontingenten
Artikel 1 van Verordening (EG) nr. 508/2007
Verkoopseizoen 2008/2009

Volgnummer

Type invoer

09.4365

Bulgarije

09.4366

Roemenië

Te leveren percentage van de voor de
week van 19.1.2009-23.1.2009 aange
vraagde hoeveelheden

0
100

Maximumhoeveel
heid

Bereikt
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VERORDENING (EG) Nr. 89/2009 VAN DE COMMISSIE
van 28 januari 2009
tot opening, voor 2009, van een tariefcontingent voor de invoer in de Europese Gemeenschap van
bepaalde goederen van oorsprong uit Noorwegen, die zijn verkregen door verwerking van in
Verordening (EG) nr. 3448/93 van de Raad bedoelde landbouwproducten
punt IV van het goedgekeurde proces-verbaal van de
overeenkomst is de rechtenvrije invoer van de bij de
GN-codes 2202 10 00 en ex 2202 90 10 bedoelde goe
deren van oorsprong uit Noorwegen alleen toegestaan
binnen de grenzen van een rechtenvrij contingent, terwijl
voor invoer buiten dat contingent een invoerrecht moet
worden betaald.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 3448/93 van de Raad van
6 december 1993 tot vaststelling van de handelsregeling voor
bepaalde, door verwerking van landbouwproducten verkregen
goederen (1), en met name op artikel 7, lid 2,

Gelet op Besluit 2004/859/EG van de Raad van 25 oktober
2004 betreffende de sluiting van een overeenkomst in de
vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap
en het Koninkrijk Noorwegen over protocol nr. 2 bij de bilate
rale vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Economische
Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen (2), en met name
op artikel 3,

(4)

Bij Verordening (EG) nr. 93/2008 (7) is de tijdelijke
schorsing van de vrijstellingsregeling voor de invoer in
de Gemeenschap van bepaalde goederen met de GNcodes 2202 10 00 en ex 2202 90 10 van oorsprong uit
Noorwegen voor de periode van 1 januari 2008 tot en
met 31 december 2008 ingetrokken.

(5)

Voor de frisdranken in kwestie moet nu het tariefcontin
gent voor het jaar 2009 worden geopend. Het laatste
jaarlijkse contingent, voor 2007, voor de producten in
kwestie werd bij Verordening (EG) nr. 1795/2006 van de
Commissie (8) geopend. Voor 2008 werd geen jaarlijks
contingent geopend. De omvang van het contingent
voor 2009 moet dan ook dezelfde blijven als voor 2007.

(6)

Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie van
2 juli 1993 houdende vaststelling van enkele bepalingen
ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de
Raad tot vaststelling van het communautaire douanewet
boek (9) bevat voorschriften voor het beheer van tarief
contingenten. Het bij deze verordening geopende tarief
contingent moet overeenkomstig die voorschriften wor
den beheerd.

(7)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in over
eenstemming met het advies van het Comité van beheer
voor horizontale vraagstukken inzake het handelsverkeer
in niet onder bijlage I vallende verwerkte landbouwproducten,

Overwegende hetgeen volgt:

Protocol nr. 2 bij de bilaterale vrijhandelsovereenkomst
tussen de Europese Economische Gemeenschap en het
Koninkrijk Noorwegen (3) en protocol nr. 3 bij de EERovereenkomst (4) bevatten de handelsregelingen tussen de
overeenkomstsluitende partijen voor bepaalde landbouw
producten en verwerkte landbouwproducten.

(1)

Protocol nr. 3 bij de EER-overeenkomst, zoals gewijzigd
bij Besluit nr. 138/2004 van het Gemengd Comité van
de EER (5), voorziet in een nultarief voor bepaald water
met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, dan wel
gearomatiseerd, ingedeeld onder GN-code 2202 10 00,
en bepaalde andere alcoholvrije suikerhoudende dranken,
ingedeeld onder GN-code ex 2202 90 10.

(2)

Het nultarief voor dat water en die andere dranken is
voor Noorwegen tijdelijk geschorst bij de overeenkomst
in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese
Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen over proto
col nr. 2 bij de bilaterale vrijhandelsovereenkomst tussen
de Europese Economische Gemeenschap en het Konink
rijk Noorwegen (6), hierna „de overeenkomst” genoemd,
die is goedgekeurd bij Besluit 2004/859/EG. Ingevolge

(3)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

PB
PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L
L

318 van 20.12.1993, blz. 18.
370 van 17.12.2004, blz. 70.
171 van 27.6.1973, blz. 2.
22 van 24.1.2002, blz. 34.
342 van 18.11.2004, blz. 30.
370 van 17.12.2004, blz. 72.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
1.
Van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2009 is het
in de bijlage bedoelde communautaire tariefcontingent onder de
aldaar vermelde voorwaarden geopend voor de in die bijlage
opgenomen goederen van oorsprong uit Noorwegen.
(7) PB L 28 van 1.2.2008, blz. 12.
(8) PB L 341 van 7.12.2006, blz. 17.
(9) PB L 253 van 11.10.1993, blz. 1.

29.1.2009

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 25/15

2.
Voor de in de bijlage genoemde goederen gelden de wederzijds toepasselijke oorsprongsregels, die zijn
opgenomen in protocol nr. 3 bij de bilaterale vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Economische
Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen.
3.
Voor ingevoerde hoeveelheden die het contingent te boven gaan, geldt een preferentieel recht van
0,047 EUR/liter.
Artikel 2
Het in artikel 1, lid 1, bedoelde communautaire tariefcontingent wordt door de Commissie beheerd over
eenkomstig de artikelen 308 bis, 308 ter en 308 quater van Verordening (EEG) nr. 2454/93.
Artikel 3
Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het
Publicatieblad van de Europese Unie.
Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2009.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.

Gedaan te Brussel, 28 januari 2009.
Voor de Commissie
Günter VERHEUGEN

Vicevoorzitter

BIJLAGE
Tariefcontingent voor 2009 voor de invoer in de Gemeenschap van goederen van oorsprong uit Noorwegen

Volgnr.

GN-code

Omschrijving

09.0709

2202 10 00

Water, mineraalwater en
spuitwater daaronder be
grepen, met toegevoegde
suiker of andere zoetstof
fen, dan wel gearoma
tiseerd

ex 2202 90 10

Andere alcoholvrije suiker
houdende dranken (sacha
rose of invertsuiker)

Omvang van het jaar
lijkse contingent voor
2009

Recht dat van
Recht dat van toepas
toepassing is
sing is buiten het con
binnen het
tingent
contingent

17,303 miljoen liter

Vrijstelling

0,047 EUR/liter

L 25/16

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

29.1.2009

II
(Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is)

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

RAAD
BESLUIT VAN DE RAAD
van 18 december 2008
houdende

benoeming

van

vier leden van de raad van
Geneesmiddelenbureau (EMEA)

beheer

van

het

Europees

(2009/75/EG)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 726/2004 van het Europees
Parlement en de Raad van 31 maart 2004 tot vaststelling van
communautaire procedures voor het verlenen van vergunningen
en het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en dierge
neeskundig gebruik en tot oprichting van een Europees Genees
middelenbureau (1), en met name op artikel 65, leden 1 en 4,
Gezien de lijst van kandidaten die op 16 september 2008 door
de Commissie is opgesteld,
Gezien het advies van het Europees Parlement,

mevrouw Lisette TIDDENS-ENGWIRDA, geboren te Amsterdam
(Nederland) op 25 juni 1950
en
de heer Henk VAARKAMP, geboren te Terschuur (Nederland) op
22 juni 1950,
worden benoemd tot lid van de raad van beheer van het Euro
pees Geneesmiddelenbureau (EMEA) voor een termijn van drie
jaar.
Artikel 2
De datum waarop de in artikel 1 genoemde ambtstermijn van
drie jaar ingaat, wordt bepaald door de raad van beheer van het
Europees Geneesmiddelenbureau (EMEA).

BESLUIT:

Artikel 1
Mevrouw Mary G. BAKER, geboren te Londen (Verenigd Konink
rijk) op 27 oktober 1936,
de heer Mike O'DONOVAN, geboren te Londen (Verenigd
Koninkrijk) op 26 september 1946,

(1) PB L 136 van 30.4.2004, blz. 1.

Gedaan te Brussel, 18 december 2008.
Voor de Raad
De voorzitter
M. BARNIER
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BESLUIT VAN DE RAAD
van 20 januari 2009
tot wijziging van Besluit 1999/70/EG betreffende de externe accountants van de nationale centrale
banken, met betrekking tot de externe accountants van de Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of
Malta
(2009/76/EG)
Het is dienstig de aanbeveling van de Raad van bestuur
van de ECB op te volgen en Besluit 1999/70/EG van de
Raad (2) dienovereenkomstig aan te passen,

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

(4)

Gelet op het Protocol betreffende de statuten van het Europees
Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank,
gehecht aan het Verdrag tot oprichting van de Europese Ge
meenschap, en met name op artikel 27, lid 1,

BESLUIT:

Artikel 1
Gelet op Aanbeveling ECB/2008/19 van de Europese Centrale
Bank van 5 december 2008 aan de Raad van de Europese Unie
betreffende de externe accountants van de Central Bank of
Malta (1),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

De rekeningen van de Europese Centrale Bank (ECB) en
van de nationale centrale banken van het Eurosysteem
worden gecontroleerd door onafhankelijke externe ac
countants, die op aanbeveling van de Raad van bestuur
van de ECB zijn aanvaard door de Raad van de Europese
Unie.
Het mandaat van de huidige externe accountants van de
Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta eindigt na
de audit van het boekjaar 2008. Het is derhalve nood
zakelijk om met ingang van het boekjaar 2009 externe
accountants te benoemen.

Artikel 1, lid 15, van Besluit 1999/70/EG wordt vervangen
door:
„15.
KPMG wordt aanvaard als externe accountants van de
Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta voor de boek
jaren 2009 tot en met 2013.”.
Artikel 2
De ECB wordt in kennis gesteld van dit besluit.
Artikel 3
Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de
Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 20 januari 2009.
Voor de Raad
De voorzitter

De Raad van bestuur van de Europese Centrale Bank
heeft aanbevolen KPMG te benoemen tot externe accoun
tants voor de boekjaren 2009 tot en met 2013.

(1) PB C 322 van 17.12.2008, blz. 1.

M. KALOUSEK

(2) PB L 22 van 29.1.1999, blz. 69.
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COMMISSIE
BESLUIT VAN DE COMMISSIE
van 23 januari 2009
tot instelling van het Comité van Europese effectenregelgevers
(Voor de EER relevante tekst)

(2009/77/EG)
en bedrijfspensioenen (hierna „de comités van toezicht
houders” genoemd) in een steeds sterker geïntegreerde
Europese financiële markt. Het werd noodzakelijk geacht
een duidelijk kader voor de werkzaamheden van deze
comités op het gebied van toezichtconvergentie en sa
menwerking tussen toezichthouders tot stand te brengen.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In het kader van de zogeheten Lamfalussy-procedure
heeft de Commissie haar goedkeuring gehecht aan Besluit
2001/527/EG van 6 juni 2001 tot instelling van het
Comité van Europese effectenregelgevers (1) (hierna „het
comité” genoemd). Het comité heeft op 7 juni 2001 zijn
taak opgenomen en fungeert als een onafhankelijk bezin
nings-, overleg- en adviesorgaan voor de Commissie op
het gebied van effecten.

(2)

Gevolg gevend aan het bepaalde in Richtlijn 2005/1/EG
van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart
2005 tot wijziging van de Richtlijnen 73/239/EEG,
85/611/EEG, 91/675/EEG, 92/49/EEG en 93/6/EEG van
de Raad en de Richtlijnen 94/19/EG, 98/78/EG,
2000/12/EG, 2001/34/EG, 2002/83/EG en 2002/87/EG
met het oog op de instelling van een nieuwe comité
structuur voor financiële diensten (2) heeft de Commissie
in 2007 de Lamfalussy-procedure geëvalueerd en op
20 november 2007 haar evaluatie gepresenteerd in een
mededeling met als titel „Evaluatie van de Lamfalussyprocedure — Bevorderen van de toezichtconvergen
tie” (3).

(3)

In de mededeling heeft de Commissie gewezen op het
belang van het Comité van Europese effectenregelgevers,
het Comité van Europese bankentoezichthouders en het
Comité van Europese toezichthouders op verzekeringen

(1) PB L 191 van 13.7.2001, blz. 43.
(2) PB L 79 van 24.3.2005, blz. 9.
(3) COM(2007) 727 definitief.

(4)

Bij de evaluatie van de werking van de Lamfalussy-pro
cedure heeft de Raad de Commissie verzocht de rol van
de comités van toezichthouders te verduidelijken en zich
te beraden op alle verschillende opties om de werking
van deze comités te versterken, zonder het evenwicht in
de huidige institutionele structuur te verstoren en zonder
dat de toezichthouders minder verantwoording moeten
afleggen (4).

(5)

Tijdens zijn bijeenkomst van 13 en 14 maart 2008 heeft
de Europese Raad aangedrongen op spoedige verbeterin
gen in de werking van de comités van toezichthou
ders (5).

(6)

Op 14 mei 2008 (6) heeft de Raad de Commissie ver
zocht de Commissiebesluiten tot instelling van de comi
tés van toezichthouders te herzien teneinde hun manda
ten en taken coherent en consistent te maken en hun
bijdrage aan samenwerking en convergentie inzake het
toezicht te versterken. De Raad merkte op dat de comités
uitdrukkelijk specifieke taken dienen te krijgen om de
samenwerking en de convergentie inzake het toezicht,
alsmede hun rol bij het beoordelen van risico’s voor de
financiële stabiliteit te versterken. Daarom dient in een
versterkt wettelijk kader met betrekking tot de rol en
taken van het comité op dit gebied te worden voorzien.

(4) Conclusies van de Raad 15698/07 van 4 december 2007.
(5) Conclusies van de Europese Raad 7652/1/08 Rev 1.
(6) Conclusies van de Raad 8515/3/08 Rev 3.
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(7)

Het comité dient als een onafhankelijke adviesgroep van
de Commissie op het gebied van effecten te fungeren.

(8)

Het comité dient tevens bij te dragen tot de gemeen
schappelijke en uniforme dagelijkse implementatie van
de communautaire wetgeving en tot de consequente toe
passing ervan door de toezichthoudende autoriteiten.

(9)

Het comité heeft geen regelgevende bevoegdheden op
communautair niveau. Het dient collegiale toetsingen
uit te voeren, beste praktijken te bevorderen en niet-bin
dende richtsnoeren, aanbevelingen en standaarden aan te
reiken teneinde de convergentie in de gehele Gemeen
schap te versterken.

(10)

Een betere bilaterale en multilaterale samenwerking tus
sen toezichthouders vereist wederzijds begrip en vertrou
wen tussen toezichthoudende autoriteiten. Het comité
dient tot de verbetering van de samenwerking bij te dra
gen.

(11)

Het comité dient voorts de toezichtconvergentie in de
Gemeenschap te bevorderen. Teneinde nadere invulling
aan deze doelstelling te geven, dient een indicatieve en
niet-limitatieve lijst te worden opgesteld van de door het
comité te vervullen taken.

(12)

Om een oplossing te bieden voor geschillen van grens
overschrijdende aard tussen toezichthoudende autoritei
ten, met name binnen colleges van toezichthouders, dient
het comité een mechanisme voor niet-bindende bemidde
ling op vrijwillige basis in te stellen.

(13)

Om profijt te trekken van de deskundigheid die het co
mité heeft opgebouwd, dienen de toezichthoudende auto
riteiten in staat te zijn vraagstukken voor niet-bindend
advies aan het comité voor te leggen zonder dat zulks
afbreuk doet aan hun bevoegdheden.

(14)

De uitwisseling van informatie tussen toezichthoudende
autoriteiten is van fundamenteel belang voor de uitoefe
ning van hun taken. Een dergelijke informatie-uitwisse
ling is tevens van wezenlijk belang voor een doeltreffend
toezicht op de effectenmarkten en voor de financiële
stabiliteit. De effectenwetgeving legt de toezichthoudende
autoriteiten weliswaar een duidelijke juridische verplich
ting op om samen te werken en informatie uit te wis
selen, maar het comité dient de praktische dagelijkse
onderlinge informatie-uitwisseling te vergemakkelijken,
met inachtneming van de in de toepasselijke wetgeving
vervatte geheimhoudingsvoorschriften.

(15)

Om zowel doublures van toezichthoudende taken te ver
mijden en op die manier het toezichtproces te stroom
lijnen, als de administratieve lasten voor marktdeelnemers
te beperken, dient het comité de delegatie van taken
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tussen toezichthoudende autoriteiten te faciliteren, met
name in de gevallen die in de relevante wetgeving zijn
gespecificeerd.

(16)

Teneinde de convergentie en consistentie tussen colleges
van toezichthouders te bevorderen en aldus gelijke mede
dingingsvoorwaarden te garanderen, dient het comité de
werking van deze colleges te controleren zonder de on
afhankelijkheid van de leden ervan te beperken.

(17)

Kwaliteit, vergelijkbaarheid en consistentie van toezicht
rapportage zijn van wezenlijk belang voor de kostenef
fectiviteit van de communautaire toezichtregelingen en
voor de nalevingslasten voor instellingen die op grens
overschrijdend niveau actief zijn. Het comité dient over
lappingen en doublures te helpen vermijden en ertoe bij
te dragen dat rapportagegegevens vergelijkbaar en van
voldoende kwaliteit zijn.

(18)

De financiële systemen in de Gemeenschap zijn nauw
met elkaar verweven. Gebeurtenissen in één van de lid
staten kunnen dan ook aanzienlijke gevolgen hebben
voor de financiële instellingen en markten in andere lid
staten. Het voortdurend ontstaan van nieuwe financiële
conglomeraten en de branchevervaging in de bank-, ef
fecten- en verzekeringssector brengen nieuwe uitdagingen
voor het toezicht op nationaal en communautair niveau
met zich mee. Teneinde de financiële stabiliteit te vrij
waren, is een systeem op het niveau van het comité, het
Comité van Europese bankentoezichthouders en het Co
mité van Europese toezichthouders op verzekeringen en
bedrijfspensioenen vereist om potentiële grens- en secto
roverschrijdende risico’s in een vroeg stadium te onder
kennen en, indien nodig, de Commissie en de overige
comités in te lichten. Voorts is het van essentieel belang
dat het comité ervoor zorgt dat ook de ministeries van
Financiën en de nationale centrale banken van de lidsta
ten op de hoogte worden gebracht. In deze context be
staat de rol van het comité erin de risico’s in het effec
tenbedrijf op te sporen en regelmatig verslag over het
resultaat van deze werkzaamheden uit te brengen aan
de Commissie. Ook de Raad dient van deze evaluaties
in kennis te worden gesteld. Het comité dient tevens
samen te werken met het Europees Parlement, waaraan
het periodiek informatie over de toestand in het effecten
bedrijf dient te verschaffen. In deze context mag het
comité geen informatie over individuele onder toezicht
staande entiteiten openbaar maken.

(19)

Om sectoroverschrijdende aangelegenheden op adequate
wijze te kunnen aanpakken, dienen de werkzaamheden
van het comité te worden gecoördineerd met die van het
Comité van Europese bankentoezichthouders, het Comité
van Europese toezichthouders op verzekeringen en be
drijfspensioenen en het Comité voor het bankentoezicht
van het Europees Stelsel van centrale banken. Dit is van
bijzonder belang voor het aanpakken van mogelijke sec
toroverschrijdende risico’s voor de financiële stabiliteit.
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(20)

(21)

(22)

(23)

(24)
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Om dubbel werk te vermijden, inconsistenties te voor
komen, op de hoogte te blijven van de vooruitgang en de
kans te krijgen informatie uit te wisselen met het Comité
van Europese bankentoezichthouders en het Comité van
Europese toezichthouders op verzekeringen en bedrijfs
pensioenen wat het toezicht op financiële conglomeraten
betreft, mag het comité deelnemen aan het Gemengd
Comité voor financiële conglomeraten.
Gezien de mondialisering van de financiële diensten en
het toegenomen belang van internationale standaarden,
dient het comité ook de dialoog en de samenwerking
met toezichthouders buiten de Gemeenschap te bevorde
ren.
De verantwoordingsplicht van het comité jegens de in
stellingen van de Gemeenschap is van groot belang en
dient vaste praktijk te zijn, waarbij tegelijkertijd de onaf
hankelijkheid van de toezichthouders dient te worden
gerespecteerd.
Het comité dient zijn reglement van orde vast te stellen
en te handelen met volledige inachtneming van de Ver
dragsbepalingen, de prerogatieven van de betrokken in
stellingen en het huidige institutionele evenwicht. Het
versterkte kader voor de werkzaamheden van het comité
dient van betere werkprocedures vergezeld te gaan. Te
dien einde dienen besluiten bij gekwalificeerde meerder
heid overeenkomstig de Verdragsbepalingen te worden
genomen indien geen consensus kan worden bereikt.
Ter wille van de rechtszekerheid en de duidelijkheid dient
Besluit 2001/527/EG te worden ingetrokken,

BESLUIT:

29.1.2009

Artikel 4
1.
Het comité bevordert de samenwerking tussen de natio
nale autoriteiten die bevoegd zijn voor het effectentoezicht,
alsook de convergentie van de nationale toezichtpraktijken en
-benaderingen in de Gemeenschap. Te dien einde verricht het
ten minste de volgende taken:
a) bemiddelen of faciliteren van het bemiddelingsproces tussen
toezichthoudende autoriteiten in de in de relevante wetge
ving gespecificeerde gevallen of op verzoek van een toezicht
houdende autoriteit;
b) uitbrengen van adviezen aan toezichthoudende autoriteiten
in de in de relevante wetgeving gespecificeerde gevallen of
op hun verzoek;
c) bevorderen van een efficiënte bilaterale en multilaterale uit
wisseling van informatie tussen toezichthoudende autoritei
ten met inachtneming van de toepasselijke geheimhoudings
voorschriften;
d) vergemakkelijken van de delegatie van taken tussen toezicht
houdende autoriteiten, met name door aan te geven welke
taken kunnen worden gedelegeerd en door beste praktijken
te bevorderen;
e) bijdragen tot een doeltreffende en consistente werking van
colleges van toezichthouders, met name door de vaststelling
van richtsnoeren voor de operationele werking van de colle
ges, de controle van de samenhang van de praktijk in de
verschillende colleges en de uitwisseling van beste praktijken;
f) meewerken aan de ontwikkeling van kwaliteitsvolle, gemeen
schappelijke standaarden voor toezichtrapportage;

Artikel 1
Hierbij wordt een onafhankelijke adviesgroep over effecten in de
Gemeenschap, het „Comité van Europese effectenregelgevers”
(hierna het „comité” genoemd), ingesteld.

g) toetsen van de praktische toepassing van de niet-bindende
richtsnoeren, aanbevelingen en standaarden die door het co
mité zijn verstrekt.

Artikel 2

2.
Het comité evalueert continu de nationale toezichtpraktij
ken en de convergentie ervan. Het comité brengt jaarlijks verslag
uit over de gemaakte vorderingen en geeft aan welke de reste
rende knelpunten zijn.

Het comité dient de Commissie, hetzij op eigen initiatief, hetzij
op haar verzoek, van advies bij de voorbereiding van ontwerp
uitvoeringsmaatregelen op het gebied van effecten, met inbegrip
van die welke betrekking hebben op instellingen voor collec
tieve belegging in effecten (icbe’s).
Ingeval de Commissie het comité om advies verzoekt, kan zij
een termijn vaststellen waarbinnen het comité dit advies moet
uitbrengen. Deze termijn wordt vastgesteld naargelang van de
urgentie van de aangelegenheid.
Artikel 3
Het comité vervult de hem toevertrouwde taken en draagt bij
tot de gemeenschappelijke en uniforme tenuitvoerlegging en de
consequente toepassing van de communautaire wetgeving door
niet-bindende richtsnoeren, aanbevelingen en standaarden aan te
reiken.

3.
Het comité ontwikkelt nieuwe praktische convergentieinstrumenten ter bevordering van gemeenschappelijke toezicht
benaderingen.
Artikel 5
1.
Het comité volgt en evalueert de ontwikkelingen in het
effectenbedrijf en stelt, indien nodig, het Comité van Europese
bankentoezichthouders, het Comité van Europese toezichthou
ders op verzekeringen en bedrijfspensioenen en de Commissie
daarvan in kennis. Het comité zorgt ervoor dat de ministeries
van Financiën en de nationale centrale banken van de lidstaten
op de hoogte worden gebracht van potentiële of nakende pro
blemen.
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2.
Ten minste tweemaal per jaar verstrekt het comité de
Commissie analysen van microprudentiële trends, potentiële ri
sico’s en kwetsbare punten in het effectenbedrijf.

In deze analysen geeft het comité een indeling van de voor
naamste risico’s en kwetsbare punten; het vermeldt in hoeverre
deze risico’s en kwetsbare punten een bedreiging voor de finan
ciële stabiliteit vormen en stelt, waar nodig, preventieve of cor
rigerende maatregelen voor.
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zijn op het gebied van effecten, met inbegrip van icbe’s. Iedere
lidstaat wijst een hooggeplaatste vertegenwoordiger van zijn
instanties aan om aan de vergaderingen van het comité deel
te nemen.
2.
De Commissie is op de vergaderingen van het comité
vertegenwoordigd; zij wijst een hooggeplaatste vertegenwoordi
ger aan die aan de discussies van het comité deelneemt.
3.

Het comité kiest een voorzitter onder zijn leden.

De Raad wordt van deze analysen in kennis gesteld.
4.
Het comité kan deskundigen en waarnemers uitnodigen
om zijn vergaderingen bij te wonen.
3.
Het comité beschikt over procedures die de toezichthou
dende autoriteiten in de gelegenheid stellen direct te reageren.
Wanneer zulks noodzakelijk is, faciliteert het comité een ge
zamenlijke analyse door de toezichthouders binnen de Gemeen
schap van de risico’s en kwetsbare punten die de stabiliteit van
het financiële stelsel van de Gemeenschap nadelig kunnen
beïnvloeden.

4.
Het comité draagt er zorg voor dat sectoroverschrijdende
ontwikkelingen, risico’s en kwetsbare punten afdoende worden
bestreken door nauw samen te werken met het Comité van
Europese bankentoezichthouders, het Comité van Europese toe
zichthouders op verzekeringen en bedrijfspensioenen en het
Comité voor het bankentoezicht van het Europees Stelsel van
centrale banken.

Artikel 8
1.
De leden van het comité maken geen informatie openbaar
die onder het beroepsgeheim valt. Alle deelnemers aan de dis
cussies zijn verplicht zich aan de toepasselijke voorschriften
inzake het beroepsgeheim te houden.
2.
Wanneer de bespreking van een agendapunt de uitwisse
ling van vertrouwelijke informatie over een onder toezicht
staande instelling met zich brengt, kan de deelneming aan de
discussie over dit agendapunt worden beperkt tot de direct
betrokken leden.
Artikel 9

Artikel 6
1.
Het comité draagt bij tot de ontwikkeling van gemeen
schappelijke toezichtpraktijken zowel in het effectenbedrijf als
op sectoroverschrijdend niveau, dit laatste in nauwe samenwer
king met het Comité van Europese bankentoezichthouders en
het Comité van Europese toezichthouders op verzekeringen en
bedrijfspensioenen.

2.
Te dien einde zet het met name sectorale en sectorover
schrijdende opleidingsprogramma’s op, vergemakkelijkt het de
uitwisseling van personeelsleden en moedigt het bevoegde auto
riteiten ertoe aan om intensiever gebruik te maken van detache
ringsregelingen, gemeenschappelijke inspectieteams en toezicht
bezoeken en andere instrumenten.

3.
Het comité ontwikkelt in voorkomend geval nieuwe in
strumenten ter bevordering van gemeenschappelijke toezicht
praktijken.

4.
Het comité intensiveert de samenwerking met toezicht
houdende autoriteiten van derde landen, met name door deel
name aan gemeenschappelijke opleidingsprogramma’s.

1.
Het comité stelt de Commissie regelmatig in kennis van
het resultaat van zijn werkzaamheden. Het onderhoudt regel
matige contacten met het bij Besluit 2001/528/EG van de Com
missie (1) ingesteld Europees Comité voor het effectenbedrijf en
met de bevoegde commissie van het Europees Parlement.
2.
Het comité waarborgt de sectoroverschrijdende consisten
tie van de werkzaamheden in de financiëledienstensectoren door
regelmatig en nauw samen te werken met het Comité van
Europese bankentoezichthouders en het Comité van Europese
toezichthouders op verzekeringen en bedrijfspensioenen.
3.
De voorzitter van het comité heeft regelmatig en ten
minste eenmaal per maand contact met de voorzitter van het
Comité van Europese bankentoezichthouders en van het Comité
van Europese toezichthouders op verzekeringen en bedrijfspen
sioenen.
Artikel 10
Het comité kan werkgroepen instellen. De Commissie wordt
uitgenodigd de vergaderingen van de werkgroepen als waarne
mer bij te wonen.
Artikel 11

Artikel 7
1.
Het comité is samengesteld uit hooggeplaatste vertegen
woordigers van de nationale overheidsinstanties die bevoegd

Het comité mag deelnemen aan het Gemengd Comité voor
financiële conglomeraten.
(1) PB L 191 van 13.7.2001, blz. 45.
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Artikel 12

Artikel 15

Alvorens zijn advies uit te brengen aan de Commissie, pleegt
het comité vroegtijdig uitvoerig en op een open en transparante
wijze overleg met marktdeelnemers, consumenten en eindge
bruikers. Het comité maakt de resultaten van het overleg be
kend, tenzij de respondent verzoekt dat niet te doen.

Het comité stelt zijn reglement van orde en zijn eigen werk
regelingen vast.

Artikel 13
Het comité stelt een jaarlijks werkprogramma op en doet dit
uiterlijk eind oktober van elk jaar aan de Raad, het Europees
Parlement en de Commissie toekomen. Het comité brengt de
Raad, het Europees Parlement en de Commissie periodiek en ten
minste eenmaal per jaar op de hoogte van de mate waarin de in
het werkprogramma aangekondigde werkzaamheden zijn verwe
zenlijkt.

Voor besluiten tot wijziging van het reglement van orde en voor
verkiezingen en ontslagen van leden van het bestuur van het
comité kan het reglement van orde voorzien in andere besluit
vormingsprocedures dan die welke in artikel 14 zijn vastgelegd.

Artikel 16
Besluit 2001/527/EG wordt ingetrokken.

Artikel 14

Artikel 17

Het comité neemt besluiten bij consensus van zijn leden. Indien
geen consensus kan worden bereikt, worden besluiten bij ge
kwalificeerde meerderheid genomen. De stemmen van de verte
genwoordigers van de leden van het comité stemmen overeen
met de stemmen van de lidstaten als vastgelegd in artikel 205,
leden 2 en 4, van het Verdrag.

Dit besluit wordt van kracht op de dag van zijn bekendmaking
in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Leden van het comité die zich niet aan de door het comité
overeengekomen richtsnoeren, aanbevelingen, standaarden en
andere maatregelen houden, zijn bereid deze keuze met redenen
te omkleden.

Gedaan te Brussel, 23 januari 2009.

Voor de Commissie
Charlie McCREEVY

Lid van de Commissie
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BESLUIT VAN DE COMMISSIE
van 23 januari 2009
tot instelling van het Comité van Europese bankentoezichthouders
(Voor de EER relevante tekst)

(2009/78/EG)
dat de toezichthouders minder verantwoording moeten
afleggen (4).

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

(5)

Tijdens zijn bijeenkomst van 13 en 14 maart 2008 heeft
de Europese Raad aangedrongen op spoedige verbeterin
gen in de werking van de comités van toezichthou
ders (5).

(6)

Op 14 mei 2008 (6) heeft de Raad de Commissie ver
zocht de Commissiebesluiten tot instelling van de comi
tés van toezichthouders te herzien teneinde hun manda
ten en taken coherent en consistent te maken en hun
bijdrage aan samenwerking en convergentie inzake het
toezicht te versterken. De Raad merkte op dat de comités
uitdrukkelijk specifieke taken dienen te krijgen om de
samenwerking en de convergentie inzake het toezicht,
alsmede hun rol bij het beoordelen van risico’s voor de
financiële stabiliteit te versterken. Daarom dient in een
versterkt wettelijk kader met betrekking tot de rol en
taken van het comité op dit gebied te worden voorzien.

(7)

De samenstelling van het comité dient de organisatie van
het bankentoezicht te weerspiegelen en tevens rekening
te houden met de rol van centrale banken als hoedsters
van de algemene stabiliteit van het bankwezen op natio
naal en communautair niveau. De respectieve rechten van
de verschillende categorieën deelnemers dienen duidelijk
te worden omschreven. In het bijzonder het voorzitter
schap en het stemrecht moeten worden voorbehouden
aan de bevoegde toezichthoudende autoriteiten van elke
lidstaat. Wanneer zulks aangewezen is, dient de deelne
ming aan vertrouwelijke discussies over individuele onder
toezicht staande instellingen te worden beperkt tot de
bevoegde toezichthoudende autoriteiten en de centrale
banken die specifieke operationele verantwoordelijkheden
dragen met betrekking tot het toezicht op de betrokken
onder toezicht staande instellingen.

(8)

Het comité dient als een onafhankelijke adviesgroep van
de Commissie op het gebied van bankentoezicht te fun
geren.

(9)

Het mandaat van het comité dient het toezicht op finan
ciële conglomeraten te bestrijken. Om dubbel werk te
vermijden, eventuele inconsistenties te voorkomen, op
de hoogte te blijven van de vooruitgang en de kans te
krijgen informatie uit te wisselen, dient de samenwerking
met het Comité van Europese toezichthouders op verze
keringen en bedrijfspensioenen wat het toezicht op finan
ciële conglomeraten betreft, plaats te vinden binnen het
Gemengd Comité voor financiële conglomeraten.

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

In het kader van de zogeheten Lamfalussy-procedure
heeft de Commissie haar goedkeuring gehecht aan Besluit
2004/5/EG van 5 november 2003 tot instelling van het
Comité van Europese bankentoezichthouders (1) (hierna
„het comité” genoemd). Het comité heeft op 1 ja
nuari 2004 zijn taak opgenomen en fungeert als een
onafhankelijk bezinnings-, overleg- en adviesorgaan
voor de Commissie op het gebied van bankregelgeving
en bankentoezicht.

(2)

Gevolg gevend aan het bepaalde in Richtlijn 2005/1/EG
van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2005
tot wijziging van de Richtlijnen 73/239/EEG,
85/611/EEG, 91/675/EEG, 92/49/EEG en 93/6/EEG van
de Raad en de Richtlijnen 94/19/EG, 98/78/EG,
2000/12/EG, 2001/34/EG, 2002/83/EG en 2002/87/EG
met het oog op de instelling van een nieuwe comité
structuur voor financiële diensten (2) heeft de Commissie
in 2007 de Lamfalussy-procedure geëvalueerd en op
20 november 2007 haar evaluatie gepresenteerd in een
mededeling met als titel „Evaluatie van de Lamfalussyprocedure — Bevorderen van de toezichtconvergen
tie” (3).

(3)

(4)

In de mededeling heeft de Commissie gewezen op het
belang van het Comité van Europese effectenregelgevers,
het Comité van Europese bankentoezichthouders en het
Comité van Europese toezichthouders op verzekeringen
en bedrijfspensioenen (hierna „de comités van toezicht
houders” genoemd) in een steeds sterker geïntegreerde
Europese financiële markt. Het werd noodzakelijk geacht
een duidelijk kader voor de werkzaamheden van deze
comités op het gebied van toezichtconvergentie en sa
menwerking tussen toezichthouders tot stand te brengen.
Bij de evaluatie van de werking van de Lamfalussy-pro
cedure heeft de Raad de Commissie verzocht de rol van
de comités van toezichthouders te verduidelijken en zich
te beraden op alle verschillende opties om de werking
van deze comités te versterken, zonder het evenwicht in
de huidige institutionele structuur te verstoren en zonder

(1) PB L 3 van 7.1.2004, blz. 28.
(2) PB L 79 van 24.3.2005, blz. 9.
(3) COM(2007) 727 definitief.

(4) Conclusies van de Raad 15698/07 van 4 december 2007.
(5) Conclusies van de Raad 7652/1/08 Rev 1.
(6) Conclusies van de Raad 8515/3/08 Rev 3.
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Het comité dient tevens bij te dragen tot de gemeen
schappelijke en uniforme dagelijkse implementatie van
de communautaire wetgeving en tot de consequente toe
passing ervan door de toezichthoudende autoriteiten.

(11)

Het comité heeft geen regelgevende bevoegdheden op
communautair niveau. Het dient collegiale toetsingen
uit te voeren, beste praktijken te bevorderen en niet-bin
dende richtsnoeren, aanbevelingen en standaarden aan te
reiken teneinde de convergentie in de gehele Gemeen
schap te versterken.

(12)

Een betere bilaterale en multilaterale samenwerking tus
sen toezichthouders vereist wederzijds begrip en vertrou
wen tussen toezichthoudende autoriteiten. Het comité
dient tot de verbetering van de samenwerking bij te
dragen.

(13)

Het comité dient voorts de toezichtconvergentie in de
Gemeenschap te bevorderen. Teneinde nadere invulling
aan deze doelstelling te geven, dient een indicatieve en
niet-limitatieve lijst te worden opgesteld van de door het
comité te vervullen taken.

(14)

Om een oplossing te bieden voor geschillen van grens
overschrijdende aard tussen toezichthoudende autoritei
ten, met name binnen colleges van toezichthouders, dient
het comité een mechanisme voor niet-bindende bemidde
ling op vrijwillige basis in te stellen.

(15)

Om profijt te trekken van de deskundigheid die het co
mité heeft opgebouwd, dienen de toezichthoudende auto
riteiten in staat te zijn vraagstukken voor niet-bindend
advies aan het comité voor te leggen zonder dat zulks
afbreuk doet aan hun bevoegdheden.

(16)

De uitwisseling van informatie tussen toezichthoudende
autoriteiten is van fundamenteel belang voor de uitoefe
ning van hun taken. Een dergelijke informatie-uitwisse
ling is tevens van wezenlijk belang voor een doeltreffend
toezicht op bankgroepen en voor de financiële stabiliteit.
De bankwetgeving legt de toezichthoudende autoriteiten
weliswaar een duidelijke juridische verplichting op om
samen te werken en informatie uit te wisselen, maar
het comité dient de praktische dagelijkse onderlinge in
formatie-uitwisseling te vergemakkelijken, met inachtne
ming van de in de toepasselijke wetgeving vervatte ge
heimhoudingsvoorschriften.

(17)

(18)

Om zowel doublures van toezichthoudende taken te ver
mijden en op die manier het toezichtproces te stroom
lijnen, als de administratieve lasten voor bankgroepen te
beperken, dient het comité de delegatie van taken tussen
toezichthoudende autoriteiten te faciliteren, met name in
de gevallen die in de relevante wetgeving zijn gespeci
ficeerd.
Teneinde de convergentie en consistentie tussen colleges
van toezichthouders te bevorderen en aldus gelijke mede
dingingsvoorwaarden te garanderen, dient het comité de
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werking van deze colleges te controleren zonder de on
afhankelijkheid van de leden ervan te beperken.
(19)

Kwaliteit, vergelijkbaarheid en consistentie van toezicht
rapportage zijn van wezenlijk belang voor de kostenef
fectiviteit van de communautaire toezichtregelingen en
voor de nalevingslasten voor instellingen die op grens
overschrijdend niveau actief zijn. Het comité dient over
lappingen en doublures te helpen vermijden en ertoe bij
te dragen dat rapportagegegevens vergelijkbaar en van
voldoende kwaliteit zijn.

(20)

De financiële systemen in de Gemeenschap zijn nauw
met elkaar verweven. Gebeurtenissen in één van de lid
staten kunnen dan ook aanzienlijke gevolgen hebben
voor de financiële instellingen en markten in andere lid
staten. Het voortdurend ontstaan van nieuwe financiële
conglomeraten en de branchevervaging in de bank-, ef
fecten- en verzekeringssector brengen nieuwe uitdagingen
voor het toezicht op nationaal en communautair niveau
met zich mee. Teneinde de financiële stabiliteit te vrij
waren, is een systeem op het niveau van het comité, het
Comité van Europese effectenregelgevers en het Comité
van Europese toezichthouders op verzekeringen en be
drijfspensioenen vereist om potentiële grens- en sector
overschrijdende risico’s in een vroeg stadium te onder
kennen en, indien nodig, de Commissie en de overige
comités in te lichten. Voorts is het van essentieel belang
dat het comité ervoor zorgt dat ook de ministeries van
Financiën en de nationale centrale banken van de lidsta
ten op de hoogte worden gebracht. In deze context be
staat de rol van het comité erin de risico’s in het bank
bedrijf op te sporen en regelmatig verslag over het resul
taat van deze werkzaamheden uit te brengen aan de
Commissie. Ook de Raad dient van deze evaluaties in
kennis te worden gesteld. Het comité dient tevens samen
te werken met het Europees Parlement, waaraan het pe
riodiek informatie over de toestand in de banksector
dient te verschaffen. In deze context mag het comité
geen informatie over individuele onder toezicht staande
entiteiten openbaar maken.

(21)

Om sectoroverschrijdende aangelegenheden op adequate
wijze te kunnen aanpakken, dienen de werkzaamheden
van het comité te worden gecoördineerd met die van het
Comité van Europese effectenregelgevers, het Comité van
Europese toezichthouders op verzekeringen en bedrijfs
pensioenen en het Comité voor het bankentoezicht van
het Europees Stelsel van centrale banken. Dit is van bij
zonder belang voor het aanpakken van mogelijke sector
overschrijdende risico’s voor de financiële stabiliteit.

(22)

Gezien de mondialisering van de financiële diensten en
het toegenomen belang van internationale standaarden,
dient het comité ook de dialoog en de samenwerking
met toezichthouders buiten de Gemeenschap te bevor
deren.

(23)

De verantwoordingsplicht van het comité jegens de in
stellingen van de Gemeenschap is van groot belang en
dient vaste praktijk te zijn, waarbij tegelijkertijd de onaf
hankelijkheid van de toezichthouders dient te worden
gerespecteerd.
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Het comité dient zijn reglement van orde vast te stellen
en te handelen met volledige inachtneming van de Ver
dragsbepalingen, de prerogatieven van de betrokken in
stellingen en het huidige institutionele evenwicht. Het
versterkte kader voor de werkzaamheden van het comité
dient van betere werkprocedures vergezeld te gaan. Te
dien einde dienen besluiten bij gekwalificeerde meerder
heid overeenkomstig de Verdragsbepalingen te worden
genomen indien geen consensus kan worden bereikt.
Ter wille van de rechtszekerheid en de duidelijkheid dient
Besluit 2004/5/EG te worden ingetrokken,
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teiten met inachtneming van de toepasselijke geheimhou
dingsvoorschriften;
d) vergemakkelijken van de delegatie van taken tussen toezicht
houdende autoriteiten, met name door aan te geven welke
taken kunnen worden gedelegeerd en door beste praktijken
te bevorderen;
e) bijdragen tot een doeltreffende en consistente werking van
colleges van toezichthouders, met name door de vaststelling
van richtsnoeren voor de operationele werking van de colle
ges, de controle van de samenhang van de praktijk in de
verschillende colleges en de uitwisseling van beste praktijken;

BESLUIT:

Artikel 1
Hierbij wordt een onafhankelijke adviesgroep over bankentoe
zicht in de Gemeenschap, het „Comité van Europese bankentoe
zichthouders” (hierna het „comité” genoemd), ingesteld.
Artikel 2
Het comité dient de Commissie, hetzij op eigen initiatief, hetzij
op haar verzoek, van advies bij de voorbereiding van ontwerp
uitvoeringsmaatregelen op het gebied van bankactiviteiten en
financiële conglomeraten.
Ingeval de Commissie het comité om advies verzoekt, kan zij
een termijn vaststellen waarbinnen het comité dit advies moet
uitbrengen. Deze termijn wordt vastgesteld naargelang van de
urgentie van de aangelegenheid.
Artikel 3
Het comité vervult de hem toevertrouwde taken en draagt bij
tot de gemeenschappelijke en uniforme tenuitvoerlegging en de
consequente toepassing van de communautaire wetgeving door
niet-bindende richtsnoeren, aanbevelingen en standaarden aan te
reiken.
Artikel 4
1.
Het comité bevordert de samenwerking tussen de natio
nale autoriteiten die bevoegd zijn voor het bankentoezicht, als
ook de convergentie van de nationale toezichtpraktijken en
-benaderingen in de Gemeenschap. Te dien einde verricht het
ten minste de volgende taken:
a) bemiddelen of faciliteren van het bemiddelingsproces tussen
toezichthoudende autoriteiten in de in de relevante wetge
ving gespecificeerde gevallen of op verzoek van een toezicht
houdende autoriteit;
b) uitbrengen van adviezen aan toezichthoudende autoriteiten
in de in de relevante wetgeving gespecificeerde gevallen of
op hun verzoek;
c) bevorderen van een efficiënte bilaterale en multilaterale
uitwisseling van informatie tussen toezichthoudende autori

f) meewerken aan de ontwikkeling van kwaliteitsvolle, gemeen
schappelijke standaarden voor toezichtrapportage;
g) toetsen van de praktische toepassing van de niet-bindende
richtsnoeren, aanbevelingen en standaarden die door het co
mité zijn verstrekt.
2.
Het comité evalueert continu de nationale toezichtpraktij
ken en de convergentie ervan. Het comité brengt jaarlijks verslag
uit over de gemaakte vorderingen en geeft aan welke de reste
rende knelpunten zijn.
3.
Het comité ontwikkelt nieuwe praktische convergentie-in
strumenten ter bevordering van gemeenschappelijke toezichtbe
naderingen.
Artikel 5
1.
Het comité volgt en evalueert de ontwikkelingen in het
bankwezen en stelt, indien nodig, het Comité van Europese
effectenregelgevers, het Comité van Europese toezichthouders
op verzekeringen en bedrijfspensioenen en de Commissie daar
van in kennis. Het comité zorgt ervoor dat de ministeries van
Financiën en de nationale centrale banken van de lidstaten op
de hoogte worden gebracht van potentiële of nakende pro
blemen.
2.
Ten minste tweemaal per jaar verstrekt het comité de
Commissie analysen van microprudentiële trends, potentiële ri
sico’s en kwetsbare punten in het bankwezen.
In deze analysen geeft het comité een indeling van de voor
naamste risico’s en kwetsbare punten; het vermeldt in hoeverre
deze risico’s en kwetsbare punten een bedreiging voor de finan
ciële stabiliteit vormen en stelt, waar nodig, preventieve of cor
rigerende maatregelen voor.
De Raad wordt van deze analysen in kennis gesteld.
3.
Het comité beschikt over procedures die de toezichthou
dende autoriteiten in de gelegenheid stellen direct te reageren.
Wanneer zulks noodzakelijk is, faciliteert het comité een ge
zamenlijke analyse door de toezichthouders binnen de Gemeen
schap van de risico’s en kwetsbare punten die de stabiliteit van
het financiële stelsel van de Gemeenschap nadelig kunnen be
invloeden.
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4.
Het comité draagt er zorg voor dat sectoroverschrijdende
ontwikkelingen, risico’s en kwetsbare punten afdoende worden
bestreken door nauw samen te werken met het Comité van
Europese effectenregelgevers, het Comité van Europese toezicht
houders op verzekeringen en bedrijfspensioenen en het Comité
voor het bankentoezicht van het Europees Stelsel van centrale
banken.

Europese Centrale Bank wijst een hooggeplaatste vertegenwoor
diger aan om aan het comité deel te nemen.

Artikel 6

4.
Het comité kiest een voorzitter onder de vertegenwoordi
gers van de bevoegde toezichthoudende autoriteiten.

1.
Het comité draagt bij tot de ontwikkeling van gemeen
schappelijke toezichtpraktijken zowel in het bankwezen als op
sectoroverschrijdend niveau, dit laatste in nauwe samenwerking
met het Comité van Europese effectenregelgevers en het Comité
van Europese toezichthouders op verzekeringen en bedrijfspen
sioenen.

3.
De Commissie is op de vergaderingen van het comité
vertegenwoordigd; zij wijst een hooggeplaatste vertegenwoordi
ger aan die aan de discussies van het comité deelneemt.

5.
Het comité kan deskundigen en waarnemers uitnodigen
om zijn vergaderingen bij te wonen.

Artikel 8
2.
Te dien einde zet het met name sectorale en sectorover
schrijdende opleidingsprogramma’s op, vergemakkelijkt het de
uitwisseling van personeelsleden en moedigt het bevoegde auto
riteiten ertoe aan om intensiever gebruik te maken van detache
ringsregelingen, gemeenschappelijke inspectieteams en toezicht
bezoeken en andere instrumenten.

3.
Het comité ontwikkelt in voorkomend geval nieuwe in
strumenten ter bevordering van gemeenschappelijke toezicht
praktijken.

4.
Het comité intensiveert de samenwerking met toezicht
houdende autoriteiten van derde landen, met name door deel
name aan gemeenschappelijke opleidingsprogramma’s.

Artikel 7
1.
Het comité is samengesteld uit hooggeplaatste vertegen
woordigers van de volgende organisaties:

a) de nationale overheidsinstanties die bevoegd zijn voor de
uitoefening van het toezicht op kredietinstellingen, hierna
„de bevoegde toezichthoudende autoriteiten” genoemd;

b) de nationale centrale banken die samen met een bevoegde
toezichthoudende autoriteit specifieke operationele verant
woordelijkheden dragen met betrekking tot het toezicht op
individuele kredietinstellingen;

c) de centrale banken die niet rechtstreeks bij het toezicht op
individuele kredietinstellingen betrokken zijn, met inbegrip
van de Europese Centrale Bank.

2.
Iedere lidstaat wijst hooggeplaatste vertegenwoordigers aan
om aan de vergaderingen van het comité deel te nemen. De

1.
De leden van het comité maken geen informatie openbaar
die onder het beroepsgeheim valt. Alle deelnemers aan de dis
cussies zijn verplicht zich aan de toepasselijke voorschriften
inzake het beroepsgeheim te houden.

2.
Wanneer de bespreking van een agendapunt de uitwisse
ling van vertrouwelijke informatie over een onder toezicht
staande instelling met zich brengt, kan de deelneming aan
deze discussie worden beperkt tot de direct betrokken bevoegde
toezichthoudende autoriteiten en de nationale centrale banken
die specifieke operationele verantwoordelijkheden dragen met
betrekking tot het toezicht op de betrokken individuele krediet
instellingen.

Artikel 9
1.
Het comité stelt de Commissie regelmatig in kennis van
het resultaat van zijn werkzaamheden. Het onderhoudt regel
matige contacten met het bij Besluit 2004/10/EG van de Com
missie (1) ingesteld Europees Comité voor het bankwezen en
met de bevoegde commissie van het Europees Parlement.

2.
Het comité waarborgt de sectoroverschrijdende consisten
tie van de werkzaamheden in de financiëledienstensectoren door
regelmatig en nauw samen te werken met het Comité van
Europese effectenregelgevers en het Comité van Europese toe
zichthouders op verzekeringen en bedrijfspensioenen.

3.
De voorzitter van het comité ontmoet ten minste eenmaal
per maand de voorzitter van het Comité van Europese effecten
regelgevers en van het Comité van Europese toezichthouders op
verzekeringen en bedrijfspensioenen.

Artikel 10
Het comité kan werkgroepen instellen. De Commissie wordt
uitgenodigd de vergaderingen van de werkgroepen als waarne
mer bij te wonen.
(1) PB L 3 van 7.1.2004, blz. 36.
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Artikel 11
Bij het toezicht op financiële conglomeraten werkt het comité
binnen het Gemengd Comité voor financiële conglomeraten
samen met het Comité van Europese toezichthouders op ver
zekeringen en bedrijfspensioenen.
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gekwalificeerde meerderheid genomen. De stemmen van de ver
tegenwoordigers van de leden van het comité stemmen overeen
met de stemmen van de lidstaten als vastgelegd in artikel 205,
leden 2 en 4, van het Verdrag.

De Commissie en de Europese Centrale Bank worden uitgeno
digd de vergaderingen van het Gemengd Comité voor financiële
conglomeraten als waarnemers bij te wonen.

Leden van het comité die zich niet aan de door het comité
overeengekomen richtsnoeren, aanbevelingen, standaarden en
andere maatregelen houden, zijn bereid deze keuze met redenen
te omkleden.

Artikel 12

Artikel 15

Alvorens zijn advies uit te brengen aan de Commissie, pleegt
het comité vroegtijdig uitvoerig en op een open en transparante
wijze overleg met marktdeelnemers, consumenten en eindge
bruikers. Het comité maakt de resultaten van het overleg be
kend, tenzij de respondent verzoekt dat niet te doen.

Het comité stelt zijn reglement van orde en zijn eigen werk
regelingen vast.

Wanneer het comité advies verleent over bepalingen die op
zowel kredietinstellingen als beleggingsondernemingen van toe
passing zijn, raadpleegt het alle voor het toezicht op beleggings
ondernemingen bevoegde autoriteiten die nog niet in het comité
vertegenwoordigd zijn.
Artikel 13
Het comité stelt een jaarlijks werkprogramma op en doet dit
uiterlijk eind oktober van elk jaar aan de Raad, het Europees
Parlement en de Commissie toekomen. Het comité brengt de
Raad, het Europees Parlement en de Commissie periodiek en ten
minste eenmaal per jaar op de hoogte van de mate waarin de in
het werkprogramma aangekondigde werkzaamheden zijn verwe
zenlijkt.

Voor besluiten tot wijziging van het reglement van orde en voor
verkiezingen en ontslagen van leden van het bestuur van het
comité kan het reglement van orde voorzien in andere besluit
vormingsprocedures dan die welke in artikel 14 zijn vastgelegd.
Artikel 16
Besluit 2004/5/EG wordt ingetrokken.
Artikel 17
Dit besluit wordt van kracht op de dag van zijn bekendmaking
in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 23 januari 2009.

Artikel 14

Voor de Commissie

Het comité neemt besluiten bij consensus van zijn leden. Indien
geen consensus kan worden bereikt, worden besluiten bij

Lid van de Commissie

Charlie McCREEVY
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BESLUIT VAN DE COMMISSIE
van 23 januari 2009
tot instelling van het Comité van Europese toezichthouders op verzekeringen en bedrijfspensioenen
(Voor de EER relevante tekst)

(2009/79/EG)
king van deze comités te versterken, zonder het even
wicht in de huidige institutionele structuur te verstoren
en zonder dat de toezichthouders minder verantwoor
ding moeten afleggen (4).

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
(5)

Tijdens zijn bijeenkomst van 13 en 14 maart 2008 heeft
de Europese Raad aangedrongen op spoedige verbeterin
gen in de werking van de comités van toezicht
houders (5).

(6)

Op 14 mei 2008 (6) heeft de Raad de Commissie ver
zocht de Commissiebesluiten tot instelling van de comi
tés van toezichthouders te herzien teneinde hun manda
ten en taken coherent en consistent te maken en hun
bijdrage aan samenwerking en convergentie inzake het
toezicht te versterken. De Raad merkte op dat de comités
uitdrukkelijk specifieke taken dienen te krijgen om de
samenwerking en de convergentie inzake het toezicht,
alsmede hun rol bij het beoordelen van risico’s voor de
financiële stabiliteit te versterken. Daarom dient in een
versterkt wettelijk kader met betrekking tot de rol en
taken van het comité op dit gebied te worden voorzien.

(7)

Het comité dient als een onafhankelijke adviesgroep van
de Commissie op het gebied van verzekeringen, herver
zekeringen en bedrijfspensioenen te fungeren. Wat even
wel de bedrijfspensioenen betreft, dient het comité zich
te buigen over de met dergelijke regelingen samenhan
gende regelgevings- en toezichtsaspecten en niet over
arbeids- en sociaalrechtelijke aspecten, zoals de organisa
tie van bedrijfspensioenregelingen, en in het bijzonder
vraagstukken in verband met de verplichte deelname
(aansluiting) en de resultaten van collectieve arbeidsover
eenkomsten.

(8)

Het mandaat van het comité dient het toezicht op finan
ciële conglomeraten te bestrijken. Om dubbel werk te
vermijden, eventuele inconsistenties te voorkomen, op
de hoogte te blijven van de vooruitgang en de kans te
krijgen informatie uit te wisselen, dient de samenwerking
met het Comité van Europese bankentoezichthouders wat
het toezicht op financiële conglomeraten betreft, plaats te
vinden binnen het Gemengd Comité voor financiële con
glomeraten.

(9)

Het comité dient tevens bij te dragen tot de gemeen
schappelijke en uniforme dagelijkse implementatie van
de communautaire wetgeving en tot de consequente toe
passing ervan door de toezichthoudende autoriteiten.

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

(4)

In het kader van de zogeheten Lamfalussy-procedure
heeft de Commissie haar goedkeuring gehecht aan Besluit
2004/6/EG van 5 november 2003 tot instelling van het
Comité van Europese toezichthouders op verzekeringen
en bedrijfspensioenen (1) (hierna „het comité” genoemd).
Het comité heeft op 24 november 2003 zijn taak opge
nomen en fungeert als een onafhankelijk bezinnings-,
overleg- en adviesorgaan voor de Commissie op het ge
bied van verzekeringen, herverzekeringen en bedrijfspen
sioenen.
Gevolg gevend aan het bepaalde in Richtlijn 2005/1/EG
van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart
2005 tot wijziging van de Richtlijnen 73/239/EEG,
85/611/EEG, 91/675/EEG, 92/49/EEG en 93/6/EEG van
de Raad en de Richtlijnen 94/19/EG, 98/78/EG,
2000/12/EG, 2001/34/EG, 2002/83/EG en 2002/87/EG
met het oog op de instelling van een nieuwe comité
structuur voor financiële diensten (2) heeft de Commissie
in 2007 de Lamfalussy-procedure geëvalueerd en op
20 november 2007 haar evaluatie gepresenteerd in een
mededeling met als titel „Evaluatie van de Lamfalussyprocedure — Bevorderen van de toezichtconvergen
tie” (3).
In de mededeling heeft de Commissie gewezen op het
belang van het Comité van Europese effectenregelgevers,
het Comité van Europese bankentoezichthouders en het
Comité van Europese toezichthouders op verzekeringen
en bedrijfspensioenen (hierna „de comités van toezicht
houders” genoemd) in een steeds sterker geïntegreerde
Europese financiële markt. Het werd noodzakelijk geacht
een duidelijk kader voor de werkzaamheden van deze
comités op het gebied van toezichtconvergentie en sa
menwerking tussen toezichthouders tot stand te brengen.
Bij de evaluatie van de werking van de Lamfalussyprocedure heeft de Raad de Commissie verzocht de rol
van de comités van toezichthouders te verduidelijken en
zich te beraden op alle verschillende opties om de wer

(1) PB L 3 van 7.1.2004, blz. 30.
(2) PB L 79 van 24.3.2005, blz. 9.
(3) COM(2007) 727 definitief.

(4) Conclusies van de Raad 15698/07 van 4 december 2007.
(5) Conclusies van de Raad 7652/1/08 Rev 1.
(6) Conclusies van de Raad 8515/3/08 Rev 3.
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(10)

Het comité heeft geen regelgevende bevoegdheden op
communautair niveau. Het dient collegiale toetsingen
uit te voeren, beste praktijken te bevorderen en nietbindende richtsnoeren, aanbevelingen en standaarden
aan te reiken teneinde de convergentie in de gehele Ge
meenschap te versterken.

(11)

Een betere bilaterale en multilaterale samenwerking tus
sen toezichthouders vereist wederzijds begrip en vertrou
wen tussen toezichthoudende autoriteiten. Het comité
dient tot de verbetering van de samenwerking bij te
dragen.

(12)

Het comité dient voorts de toezichtconvergentie in de
Gemeenschap te bevorderen. Teneinde nadere invulling
aan deze doelstelling te geven, dient een indicatieve en
niet-limitatieve lijst te worden opgesteld van de door het
comité te vervullen taken.

(13)

Om een oplossing te bieden voor geschillen van grens
overschrijdende aard tussen toezichthoudende autoritei
ten, met name binnen colleges van toezichthouders, dient
het comité een mechanisme voor niet-bindende bemidde
ling op vrijwillige basis in te stellen.

(14)

Om profijt te trekken van de deskundigheid die het co
mité heeft opgebouwd, dienen de toezichthoudende auto
riteiten in staat te zijn vraagstukken voor niet-bindend
advies aan het comité voor te leggen zonder dat zulks
afbreuk doet aan hun bevoegdheden.

(15)

De uitwisseling van informatie tussen toezichthoudende
autoriteiten is van fundamenteel belang voor de uitoefe
ning van hun taken. Een dergelijke informatie-uitwisse
ling is tevens van wezenlijk belang voor een doeltreffend
toezicht op verzekeringsgroepen en voor de financiële
stabiliteit. De verzekeringswetgeving legt de toezichthou
dende autoriteiten weliswaar een duidelijke juridische ver
plichting op om samen te werken en informatie uit te
wisselen, maar het comité dient de praktische dagelijkse
onderlinge informatie-uitwisseling te vergemakkelijken,
met inachtneming van de in de toepasselijke wetgeving
vervatte geheimhoudingsvoorschriften.

(16)

(17)

(18)

Om zowel doublures van toezichthoudende taken te ver
mijden en op die manier het toezichtproces te stroom
lijnen, als de administratieve lasten voor verzekerings
groepen te beperken, dient het comité de delegatie van
taken tussen toezichthoudende autoriteiten te faciliteren,
met name in de gevallen die in de relevante wetgeving
zijn gespecificeerd.
Teneinde de convergentie en consistentie tussen colleges
van toezichthouders te bevorderen en aldus gelijke mede
dingingsvoorwaarden te garanderen, dient het comité de
werking van deze colleges te controleren zonder de on
afhankelijkheid van de leden ervan te beperken.
Kwaliteit, vergelijkbaarheid en consistentie van toezicht
rapportage zijn van wezenlijk belang voor de kostenef
fectiviteit van de communautaire toezichtregelingen en
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voor de nalevingslasten voor instellingen die op grens
overschrijdend niveau actief zijn. Het comité dient over
lappingen en doublures te helpen vermijden en ertoe bij
te dragen dat rapportagegegevens vergelijkbaar en van
voldoende kwaliteit zijn.

(19)

De financiële systemen in de Gemeenschap zijn nauw
met elkaar verweven. Gebeurtenissen in één van de lid
staten kunnen dan ook aanzienlijke gevolgen hebben
voor de financiële instellingen en markten in andere lid
staten. Het voortdurend ontstaan van nieuwe financiële
conglomeraten en de branchevervaging in de bank-, ef
fecten- en verzekeringssector brengen nieuwe uitdagingen
voor het toezicht op nationaal en communautair niveau
met zich mee. Teneinde de financiële stabiliteit te vrij
waren, is een systeem op het niveau van het comité, het
Comité van Europese bankentoezichthouders en het Co
mité van Europese effectenregelgevers vereist om poten
tiële grens- en sectoroverschrijdende risico’s in een vroeg
stadium te onderkennen en, indien nodig, de Commissie
en de overige comités in te lichten. Voorts is het van
essentieel belang dat het comité ervoor zorgt dat ook de
ministeries van Financiën en de nationale centrale banken
van de lidstaten op de hoogte worden gebracht. In deze
context bestaat de rol van het comité erin de risico’s in
de verzekerings-, herverzekerings- en bedrijfspensioensec
tor op te sporen en regelmatig verslag over het resultaat
van deze werkzaamheden uit te brengen aan de Com
missie. Ook de Raad dient van deze evaluaties in kennis
te worden gesteld. Het comité dient tevens samen te
werken met het Europees Parlement, waaraan het perio
diek informatie over de toestand in de verzekeringssector
dient te verschaffen. In deze context mag het comité geen
informatie over individuele onder toezicht staande enti
teiten openbaar maken.

(20)

Om sectoroverschrijdende aangelegenheden op adequate
wijze te kunnen aanpakken, dienen de werkzaamheden
van het comité te worden gecoördineerd met die van het
Comité van Europese effectenregelgevers, het Comité van
Europese bankentoezichthouders en het Comité voor het
bankentoezicht van het Europees Stelsel van centrale
banken. Dit is van bijzonder belang voor het aanpakken
van mogelijke sectoroverschrijdende risico’s voor de fi
nanciële stabiliteit.

(21)

Gezien de mondialisering van de financiële diensten en
het toegenomen belang van internationale standaarden,
dient het comité ook de dialoog en de samenwerking
met toezichthouders buiten de Gemeenschap te bevor
deren.

(22)

De verantwoordingsplicht van het comité jegens de in
stellingen van de Gemeenschap is van groot belang en
dient vaste praktijk te zijn, waarbij tegelijkertijd de onaf
hankelijkheid van de toezichthouders dient te worden
gerespecteerd.
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Het comité dient zijn reglement van orde vast te stellen
en te handelen met volledige inachtneming van de Ver
dragsbepalingen, de prerogatieven van de betrokken in
stellingen en het huidige institutionele evenwicht. Het
versterkte kader voor de werkzaamheden van het comité
dient van betere werkprocedures vergezeld te gaan. Te
dien einde dienen besluiten bij gekwalificeerde meerder
heid overeenkomstig de Verdragsbepalingen te worden
genomen indien geen consensus kan worden bereikt.
Ter wille van de rechtszekerheid en de duidelijkheid dient
Besluit 2004/6/EG te worden ingetrokken,

BESLUIT:
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c) bevorderen van een efficiënte bilaterale en multilaterale uit
wisseling van informatie tussen toezichthoudende autoritei
ten met inachtneming van de toepasselijke geheimhoudings
voorschriften;

d) vergemakkelijken van de delegatie van taken tussen toezicht
houdende autoriteiten, met name door aan te geven welke
taken kunnen worden gedelegeerd en door beste praktijken
te bevorderen;

e) bijdragen tot een doeltreffende en consistente werking van
colleges van toezichthouders, met name door de vaststelling
van richtsnoeren voor de operationele werking van de colle
ges, de controle van de samenhang van de praktijk in de
verschillende colleges en de uitwisseling van beste praktijken;

Artikel 1
Hierbij wordt een onafhankelijke adviesgroep over verzekerin
gen en bedrijfspensioenen in de Gemeenschap, het „Comité van
Europese toezichthouders op verzekeringen en bedrijfspensioe
nen” (hierna het „comité” genoemd), ingesteld.
Artikel 2
Het comité dient de Commissie, hetzij op eigen initiatief, hetzij
op haar verzoek, van advies bij de voorbereiding van ontwer
puitvoeringsmaatregelen op het gebied van verzekeringen, her
verzekeringen, bedrijfspensioenen en financiële conglomeraten.

f) meewerken aan de ontwikkeling van kwaliteitsvolle, gemeen
schappelijke standaarden voor toezichtrapportage;

g) toetsen van de praktische toepassing van de niet-bindende
richtsnoeren, aanbevelingen en standaarden die door het co
mité zijn verstrekt.

2.
Het comité evalueert continu de nationale toezichtpraktij
ken en de convergentie ervan. Het comité brengt jaarlijks verslag
uit over de gemaakte vorderingen en geeft aan welke de reste
rende knelpunten zijn.

Ingeval de Commissie het comité om advies verzoekt, kan zij
een termijn vaststellen waarbinnen het comité dit advies moet
uitbrengen. Deze termijn wordt vastgesteld naargelang van de
urgentie van de aangelegenheid.

3.
Het comité ontwikkelt nieuwe praktische convergentieinstrumenten ter bevordering van gemeenschappelijke toezicht
benaderingen.

Artikel 3

Artikel 5

Het comité vervult de hem toevertrouwde taken en draagt bij
tot de gemeenschappelijke en uniforme tenuitvoerlegging en de
consequente toepassing van de communautaire wetgeving door
richtsnoeren, aanbevelingen en standaarden aan te reiken.

1.
Het comité volgt en evalueert de ontwikkelingen in de
verzekering-, herverzekerings- en bedrijfspensioensector en stelt,
indien nodig, het Comité van Europese effectenregelgevers, het
Comité van Europese bankentoezichthouders en de Commissie
daarvan in kennis. Het comité zorgt ervoor dat de ministeries
van Financiën en de nationale centrale banken van de lidstaten
op de hoogte worden gebracht van potentiële of nakende pro
blemen.

Artikel 4
1.
Het comité bevordert de samenwerking tussen nationale
autoriteiten die bevoegd zijn voor het toezicht op verzekerin
gen, herverzekeringen en bedrijfspensioenen, alsook de conver
gentie van de nationale toezichtpraktijken en -benaderingen in
de Gemeenschap. Te dien einde verricht het ten minste de vol
gende taken:
a) bemiddelen of faciliteren van het bemiddelingsproces tussen
toezichthoudende autoriteiten in de in de relevante wetge
ving gespecificeerde gevallen of op verzoek van een toezicht
houdende autoriteit;
b) uitbrengen van adviezen aan toezichthoudende autoriteiten
in de in de relevante wetgeving gespecificeerde gevallen of
op hun verzoek;

2.
Ten minste tweemaal per jaar verstrekt het comité de
Commissie analysen van microprudentiële trends, potentiële ri
sico’s en kwetsbare punten in de verzekerings-, herverzekeringsen bedrijfspensioensector.

In deze analysen geeft het comité een indeling van de voor
naamste risico’s en kwetsbare punten; het vermeldt in hoeverre
deze risico’s en kwetsbare punten een bedreiging voor de finan
ciële stabiliteit vormen en stelt, waar nodig, preventieve of cor
rigerende maatregelen voor.

De Raad wordt van deze analysen in kennis gesteld.
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3.
Het comité beschikt over procedures die de toezichthou
dende autoriteiten in de gelegenheid stellen direct te reageren.
Wanneer zulks noodzakelijk is, faciliteert het comité de tot
standkoming van een gemeenschappelijk standpunt binnen de
Gemeenschap ten aanzien van de risico’s en kwetsbare punten
die de stabiliteit van het financiële stelsel van de Gemeenschap
nadelig kunnen beïnvloeden.

4.
Het comité draagt er zorg voor dat sectoroverschrijdende
ontwikkelingen, risico’s en kwetsbare punten afdoende worden
bestreken door nauw samen te werken met het Comité van
Europese effectenregelgevers, het Comité van Europese banken
toezichthouders en het Comité voor het bankentoezicht van het
Europees Stelsel van centrale banken.

Artikel 6
1.
Het comité draagt bij tot de ontwikkeling van gemeen
schappelijke toezichtpraktijken zowel in de verzekerings-, her
verzekerings- en bedrijfspensioensector als op sectoroverschrij
dend niveau, dit laatste in nauwe samenwerking met het Comité
van Europese effectenregelgevers en het Comité van Europese
bankentoezichthouders.

2.
Te dien einde zet het met name sectorale en sectorover
schrijdende opleidingsprogramma’s op, vergemakkelijkt het de
uitwisseling van personeelsleden en moedigt het bevoegde auto
riteiten ertoe aan om intensiever gebruik te maken van detache
ringsregelingen, gemeenschappelijke inspectieteams en toezicht
bezoeken en andere instrumenten.

3.
Het comité ontwikkelt in voorkomend geval nieuwe in
strumenten ter bevordering van gemeenschappelijke toezicht
praktijken.

4.
Het comité intensiveert de samenwerking met toezicht
houdende autoriteiten van derde landen, met name door deel
name aan gemeenschappelijke opleidingsprogramma’s.

Artikel 7
1.
Het comité is samengesteld uit hooggeplaatste vertegen
woordigers van de nationale overheidsinstanties die bevoegd
zijn voor het toezicht op verzekeringen, herverzekeringen en
bedrijfspensioenen. Iedere lidstaat wijst een hooggeplaatste ver
tegenwoordiger van deze instanties aan om deel te nemen aan
de vergaderingen van het comité.
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5.
Het comité houdt zich niet bezig met arbeids- en sociaal
rechtelijke aspecten, zoals de organisatie van bedrijfspensioenre
gelingen, en in het bijzonder de verplichte deelname en de
resultaten van de collectieve arbeidsovereenkomsten.

Artikel 8
1.
De leden van het comité maken geen informatie openbaar
die onder het beroepsgeheim valt. Alle deelnemers aan de dis
cussies zijn verplicht zich aan de toepasselijke voorschriften
inzake het beroepsgeheim te houden.

2.
Wanneer de bespreking van een agendapunt de uitwisse
ling van vertrouwelijke informatie over een onder toezicht
staande instelling met zich brengt, kan de deelneming aan de
discussie over dit agendapunt worden beperkt tot de direct
betrokken leden.

Artikel 9
1.
Het comité stelt de Commissie regelmatig in kennis van
het resultaat van zijn werkzaamheden. Het onderhoudt regel
matige contacten met het bij Besluit 2004/9/EG van de Com
missie (1) ingesteld Europees Comité voor verzekeringen en be
drijfspensioenen en met de bevoegde commissie van het Euro
pees Parlement.

2.
Het comité waarborgt de sectoroverschrijdende consisten
tie van de werkzaamheden in de financiëledienstensectoren door
regelmatig en nauw samen te werken met het Comité van
Europese effectenregelgevers en het Comité van Europese bank
entoezichthouders.

3.
De voorzitter van het comité heeft regelmatig en ten
minste eenmaal per maand contact met de voorzitter van het
Comité van Europese effectenregelgevers en van het Comité van
Europese bankentoezichthouders.

Artikel 10
Het comité kan werkgroepen instellen. De Commissie wordt
uitgenodigd de vergaderingen van de werkgroepen als waarne
mer bij te wonen.

Artikel 11
2.
De Commissie is op de vergaderingen van het comité
vertegenwoordigd; zij wijst een hooggeplaatste vertegenwoordi
ger aan die aan alle discussies van het comité deelneemt.

Bij het toezicht op financiële conglomeraten werkt het comité
binnen het Gemengd Comité voor financiële conglomeraten
samen met het Comité van Europese bankentoezichthouders.

3.

De Commissie en de Europese Centrale Bank worden uitgeno
digd de vergaderingen van het Gemengd Comité voor financiële
conglomeraten als waarnemers bij te wonen.

Het comité kiest een voorzitter onder zijn leden.

4.
Het comité kan deskundigen en waarnemers uitnodigen
om zijn vergaderingen bij te wonen.

(1) PB L 3 van 7.1.2004, blz. 34.
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Artikel 12
Alvorens zijn advies uit te brengen aan de Commissie, pleegt
het comité vroegtijdig uitvoerig en op een open en transparante
wijze overleg met marktdeelnemers, consumenten en eindge
bruikers. Het comité maakt de resultaten van het overleg be
kend, tenzij de respondent verzoekt dat niet te doen.
Artikel 13
Het comité stelt een jaarlijks werkprogramma op en doet dit
uiterlijk eind oktober van elk jaar aan de Raad, het Europees
Parlement en de Commissie toekomen. Het comité brengt de
Raad, het Europees Parlement en de Commissie periodiek en ten
minste eenmaal per jaar op de hoogte van de mate waarin de in
het werkprogramma aangekondigde werkzaamheden zijn verwe
zenlijkt.
Artikel 14
Het comité neemt besluiten bij consensus van zijn leden. Indien
geen consensus kan worden bereikt, worden besluiten bij ge
kwalificeerde meerderheid genomen. De stemmen van de verte
genwoordigers van de leden van het comité stemmen overeen
met de stemmen van de lidstaten als vastgelegd in artikel 205,
leden 2 en 4, van het Verdrag.
Leden van het comité die zich niet aan de door het comité
overeengekomen richtsnoeren, aanbevelingen, standaarden en
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andere maatregelen houden, zijn bereid deze keuze met redenen
te omkleden.
Artikel 15
Het comité stelt zijn reglement van orde en zijn eigen werk
regelingen vast.
Voor besluiten tot wijziging van het reglement van orde en voor
verkiezingen en ontslagen van leden van het bestuur van het
comité kan het reglement van orde voorzien in andere besluit
vormingsprocedures dan die welke in artikel 14 zijn vastgelegd.
Artikel 16
Besluit 2004/6/EG wordt ingetrokken.
Artikel 17
Dit besluit wordt van kracht op de dag van zijn bekendmaking
in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 23 januari 2009.
Voor de Commissie
Charlie McCREEVY

Lid van de Commissie
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IV
(Andere besluiten)

EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

GEMENGD COMITÉ VAN DE EER
BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER
Nr. 127/2008
van 5 december 2008
tot wijziging van bijlage VII (Onderlinge erkenning van beroepskwalificaties) bij de
EER-overeenkomst
HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, gewijzigd bij het Protocol tot
aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst”
genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage VII bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 50/2008 van het Gemengd Comité van
de EER van 25 april 2008 (1).

(2)

Verordening (EG) nr. 755/2008 van de Commissie van 31 juli 2008 tot wijziging van bijlage II bij
Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de erkenning van beroeps
kwalificaties (2) dient in de Overeenkomst te worden opgenomen,

BESLUIT:

Artikel 1
In punt 1 (Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad) van bijlage VII bij de Overeen
komst wordt het volgende streepje toegevoegd:

„— 32008 R 0755: Verordening (EG) nr. 755/2008 van de Commissie van 31 juli 2008 (PB L 205
van 1.8.2008, blz. 10).”.

Artikel 2
De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse
en de Noorse taal van Verordening (EG) nr. 755/2008 zijn authentiek.
(1) PB L 223 van 21.8.2008, blz. 47.
(2) PB L 205 van 1.8.2008, blz. 10.
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Artikel 3
Dit besluit treedt in werking op 6 december 2008, mits alle kennisgevingen aan het Gemengd Comité van
de EER zoals bedoeld in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst zijn verricht (*), of op de datum van
inwerkingtreding van Besluit nr. 142/2007 van het Gemengd Comité van de EER van 26 oktober 2007, als
dit later is.
Artikel 4
Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van
de Europese Unie.
Gedaan te Brussel, 5 december 2008.
Voor het Gemengd Comité van de EER
De voorzitter
Z.D.H. Prins Nikolaus von LIECHTENSTEIN

(*) Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.
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BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER
Nr. 128/2008
van 5 december 2008
tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-overeenkomst
HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, gewijzigd bij het Protocol tot
aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst”
genoemd, en met name op artikel 98,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bijlage XIII bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 119/2008 van het Gemengd Comité
van de EER van 7 november 2008 (1).

(2)

Richtlijn 2008/65/EG van de Commissie van 27 juni 2008 tot wijziging van Richtlijn 91/439/EEG
betreffende het rijbewijs (2) dient in de Overeenkomst te worden opgenomen,

BESLUIT:

Artikel 1
In bijlage XIII bij de Overeenkomst wordt in punt 24a (Richtlijn 91/439/EEG van de Raad) het volgende
toegevoegd:
„— 32008 L 0065: Richtlijn 2008/65/EG van de Commissie van 27 juni 2008 (PB L 168 van
28.6.2008, blz. 36).”.
Artikel 2
De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse
en de Noorse taal van Richtlijn 2008/65/EG zijn authentiek.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking op 6 december 2008, mits alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst
bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden (*).
Artikel 4
Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van
de Europese Unie.
Gedaan te Brussel, 5 december 2008.
Voor het Gemengd Comité van de EER
De voorzitter
Z.D.H. Prins Nikolaus von LIECHTENSTEIN

(1) PB L 339 van 18.12.2008, blz. 110.
(2) PB L 168 van 28.6.2008, blz. 36.
(*) Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.
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BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER
Nr. 129/2008
van 5 december 2008
tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-overeenkomst
HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, gewijzigd bij het Protocol tot
aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst”
genoemd, en met name op artikel 98,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bijlage XIII bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 119/2008 van het Gemengd Comité
van de EER van 7 november 2008 (1).

(2)

Beschikking 2008/217/EG van de Commissie van 20 december 2007 betreffende de technische
specificatie inzake interoperabiliteit van het subsysteem infrastructuur van het trans-Europees hoge
snelheidsspoorwegsysteem (2) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(3)

Beschikking 2008/231/EG van de Commissie van 1 februari 2008 betreffende de technische speci
ficatie inzake interoperabiliteit van het subsysteem exploitatie van het trans-Europese hogesnelheids
spoorwegsysteem overeenkomstig artikel 6, lid 1, van Richtlijn 96/48/EG van de Raad en houdende
intrekking van Beschikking nr. 2002/734/EG van de Commissie van 30 mei 2002 (3) moet in de
Overeenkomst worden opgenomen.

(4)

De reeds in de Overeenkomst opgenomen Beschikking 2002/732/EG (4) wordt bij Beschikking
2008/217/EG ingetrokken en moet derhalve uit de Overeenkomst worden geschrapt.

(5)

De reeds in de Overeenkomst opgenomen Beschikking 2002/734/EG (5) wordt bij Beschikking
2008/231/EG ingetrokken en moet derhalve uit de Overeenkomst worden geschrapt,

BESLUIT:

Artikel 1
Bijlage XIII bij de Overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:
1. De tekst van punt 37ac (Beschikking 2002/732/EG van de Commissie) wordt vervangen door:
„32008 D 0217: Beschikking 2008/217/EG van de Commissie van 20 december 2007 betreffende de
technische specificatie inzake interoperabiliteit van het subsysteem infrastructuur van het trans-Europees
hogesnelheidsspoorwegsysteem (PB L 77 van 19.3.2008, blz. 1).”.
2. De tekst van punt 37ae (Beschikking 2002/734/EG van de Commissie) wordt vervangen door:
„32008 D 0231: Beschikking 2008/231/EG van de Commissie van 1 februari 2008 betreffende de
technische specificatie inzake interoperabiliteit van het subsysteem exploitatie van het trans-Europese
hogesnelheidsspoorwegsysteem overeenkomstig artikel 6, lid 1, van Richtlijn 96/48/EG van de Raad en
houdende intrekking van Beschikking 2002/734/EG van de Commissie van 30 mei 2002 (PB L 84 van
26.3.2008, blz. 1).”.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L

339 van 18.12.2008, blz. 110.
77 van 19.3.2008, blz. 1.
84 van 26.3.2008, blz. 1.
245 van 12.9.2002, blz. 143.
245 van 12.9.2002, blz. 370.
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Artikel 2
De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse
en de Noorse taal van de Beschikkingen 2008/217/EG en 2008/231/EG zijn authentiek.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking op 6 december 2008, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de
Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden (*).
Artikel 4
Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van
de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 5 december 2008.
Voor het Gemengd Comité van de EER
De voorzitter
Z.D.H. Prins Nikolaus von LIECHTENSTEIN

(*) Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.
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BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER
Nr. 130/2008
van 5 december 2008
tot wijziging van bijlage XXI (Statistiek) bij de EER-overeenkomst
HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, gewijzigd bij het Protocol tot
aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst”
genoemd, en met name op artikel 98,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bijlage XXI bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 126/2008 van het Gemengd Comité
van de EER van 7 november 2008 (1).

(2)

Verordening (EG) nr. 362/2008 van de Raad van 14 april 2008 tot uitvoering van Verordening (EG)
nr. 1177/2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake de communautaire statistiek van
inkomens en levensomstandigheden (EU-SILC), wat de lijst van secundaire doelvariabelen voor 2009
betreffende materiële deprivatie betreft (2), moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(3)

Verordening (EG) nr. 365/2008 van de Commissie van 23 april 2008 tot vaststelling van het
programma van speciale modules voor de jaren 2010, 2011 en 2012 bij de steekproefenquête
naar de arbeidskrachten overeenkomstig Verordening (EG) nr. 577/98 van de Raad (3) moet in de
Overeenkomst worden opgenomen.

(4)

Verordening (EG) nr. 377/2008 van de Commissie van 25 april 2008 tot uitvoering van Verordening
(EG) nr. 577/98 van de Raad betreffende de organisatie van een steekproefenquête naar de arbeids
krachten in de Gemeenschap, wat de codering voor de indiening van de gegevens vanaf 2009, het
gebruik van een substeekproef voor de verzameling van gegevens over structurele variabelen en de
vaststelling van de referentiekwartalen betreft (4), moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(5)

Verordening (EG) nr. 391/2008 van de Commissie van 30 april 2008 tot wijziging van Verordening
(EG) nr. 102/2007 tot vaststelling van de kenmerken van de speciale module 2008 over de arbeids
marktsituatie van migranten en hun directe nakomelingen (5) moet in de Overeenkomst worden
opgenomen,

BESLUIT:

Artikel 1
Bijlage XXI bij de Overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:
1. Na punt 18w (Verordening (EG) nr. 452/2008 van het Europees Parlement en de Raad) wordt het
volgende punt ingevoegd:
„18x. 32008 R 0362: Verordening (EG) nr. 362/2008 van de Raad van 14 april 2008 tot uitvoering van
Verordening (EG) nr. 1177/2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake de communau
taire statistiek van inkomens en levensomstandigheden (EU-SILC), wat de lijst van secundaire
doelvariabelen voor 2009 betreffende materiële deprivatie betreft (PB L 112 van 24.4.2008,
blz. 1).”.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L

339
112
112
114
117

van
van
van
van
van

18.12.2008, blz. 119.
24.4.2008, blz. 1.
24.4.2008, blz. 22.
26.4.2008, blz. 57.
1.5.2008, blz. 15.
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2. Na punt 18al (Verordening (EG) nr. 207/2008 van de Commissie) worden de volgende punten ingevoegd:
„18am. 32008 R 0365: Verordening (EG) nr. 365/2008 van de Commissie van 23 april 2008 tot
vaststelling van het programma van speciale modules voor de jaren 2010, 2011 en 2012 bij
de steekproefenquête naar de arbeidskrachten overeenkomstig Verordening (EG) nr. 577/98 van
de Raad (PB L 112 van 24.4.2008, blz. 22).
18an.

32008 R 0377: Verordening (EG) nr. 377/2008 van de Commissie van 25 april 2008 tot
uitvoering van Verordening (EG) nr. 577/98 van de Raad betreffende de organisatie van een
steekproefenquête naar de arbeidskrachten in de Gemeenschap, wat de codering voor de indie
ning van de gegevens vanaf 2009, het gebruik van een substeekproef voor de verzameling van
gegevens over structurele variabelen en de vaststelling van de referentiekwartalen betreft (PB L 114 van 26.4.2008, blz. 57).”.

3. In punt 18ak (Verordening (EG) nr. 102/2007 van de Commissie) wordt het volgende toegevoegd:
„ , gewijzigd bij:
— 32008 R 0391: Verordening (EG) nr. 391/2008 van de Commissie van 30 april 2008 (PB L 117
van 1.5.2008, blz. 15).”.
Artikel 2
De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse
en de Noorse taal van Verordeningen (EG) nr. 362/2008, (EG) nr. 365/2008, (EG) nr. 377/2008 en (EG)
nr. 391/2008 zijn authentiek.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking op 6 december 2008, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de
Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden (*).
Artikel 4
Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en het EER-supplement bij het Publicatieblad van de
Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 5 december 2008.
Voor het Gemengd Comité van de EER
De voorzitter
Z.D.H. Prins Nikolaus von LIECHTENSTEIN

(*) Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.
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BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER
Nr. 131/2008
van 5 december 2008
tot wijziging van bijlage XXI (Statistiek) bij de EER-overeenkomst
HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, gewijzigd bij het Protocol tot
aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst”
genoemd, en met name op artikel 98,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bijlage XXI bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 126/2008 van het Gemengd Comité
van de EER van 7 november 2008 (1).

(2)

Verordening (EG) nr. 747/2008 van de Commissie van 30 juli 2008 tot wijziging van Verordening
(EG) nr. 716/2007 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de communautaire statistiek
van de structuur en de activiteit van buitenlandse filialen, wat de definities van kenmerken en de
tenuitvoerlegging van de NACE Rev. 2 betreft (2) moet in de Overeenkomst worden opgenomen,

BESLUIT:

Artikel 1
In bijlage XXI bij de Overeenkomst wordt in punt 19x (Verordening (EG) nr. 716/2007 van het Europees
Parlement en de Raad) het volgende toegevoegd:
„ , gewijzigd bij:
— 32008 R 0747: Verordening (EG) nr. 747/2008 van de Commissie van 30 juli 2008 (PB L 202
van 31.7.2008, blz. 20).”.
Artikel 2
De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse
en de Noorse taal van Verordening (EG) nr. 747/2008 zijn authentiek.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking op 6 december 2008, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de
Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden (3).
Artikel 4
Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van
de Europese Unie.
Gedaan te Brussel, 5 december 2008.
Voor het Gemengd Comité van de EER
De voorzitter
Z.D.H. Prins Nikolaus von LIECHTENSTEIN

(1) PB L 339 van 18.12.2008, blz. 119.
(2) PB L 202 van 31.7.2008, blz. 20.
(3) Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.

29.1.2009

