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VERORDENINGEN
GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2016/1712 VAN DE COMMISSIE
van 7 juni 2016
tot aanvulling van Richtlijn 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de
totstandbrenging van een kader voor het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en
beleggingsondernemingen met technische reguleringsnormen voor een minimumpakket aan
informatie over financiële contracten die in de gedetailleerde gegevens moet zijn vervat, en voor
de omstandigheden waaronder het vereiste moet worden opgelegd
(Voor de EER relevante tekst)
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Richtlijn 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de totstandbrenging
van een kader voor het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging
van Richtlijn 82/891/EEG van de Raad en de Richtlijnen 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG,
2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU en 2013/36/EU en de Verordeningen (EU) nr. 1093/2010 en (EU) nr. 648/2012,
van het Europees Parlement en de Raad (1), en met name artikel 71, lid 8,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Om te waarborgen dat bevoegde autoriteiten en afwikkelingsautoriteiten gemakkelijk toegang kunnen krijgen tot
gegevens over financiële contracten in de zin van artikel 2, lid 1, punt 100, van Richtlijn 2014/59/EU wanneer
het toepasselijke afwikkelingsplan of het groepsafwikkelingsplan voorziet in het nemen van afwikkelingsmaat
regelen ten aanzien van een in artikel 1, lid 1, onder b), c) of d), van Richtlijn 2014/59/EU bedoelde instelling of
entiteit, moeten die autoriteiten instellingen of entiteiten verplichten om permanent een minimumpakket aan
informatie over dergelijke contracten bij te houden, zulks onverminderd de mogelijkheid waarover bevoegde
autoriteiten of afwikkelingsautoriteiten beschikken om te verlangen dat aanvullende informatie in gedetailleerde
gegevens van financiële contracten moet worden bijgehouden, en dergelijke vereisten op te leggen aan andere in
artikel 1, lid 1, onder b), c) of d), van Richtlijn 2014/59/EU bedoelde instellingen of entiteiten wanneer dit nodig
is voor een integrale en doeltreffende planning.

(2)

Het minimumpakket aan informatie die de desbetreffende instellingen of entiteiten in gedetailleerde gegevens van
financiële contracten moeten bijhouden, moet duidelijk worden bepaald, zulks onverminderd de discretionaire
bevoegdheid van bevoegde autoriteiten en afwikkelingsautoriteiten om het als template te gebruiken dan wel zelf
het formaat voor te schrijven waarin de gevraagde informatie binnen de in het verzoek gestelde termijn moet
worden verstrekt.

(3)

Om twijfel te voorkomen, mag het vereiste dat aan de relevante instellingen of entiteiten is opgelegd om gedetail
leerde gegevens van financiële contracten bij te houden, geen afbreuk doen aan het recht van de bevoegde
autoriteiten en de afwikkelingsautoriteiten om overeenkomstig artikel 81 van Verordening (EU) nr. 648/2012 van
het Europees Parlement en de Raad (2) en artikel 71, lid 7, van Richtlijn 2014/59/EU de nodige informatie uit
transactieregisters op te vragen.

(1) PB L 173 van 12.6.2014, blz. 190.
(2) Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen
en transactieregisters (PB L 201 van 27.7.2012, blz. 1).
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(4)

Deze verordening is gebaseerd op de ontwerpen van technische reguleringsnormen die de Europese Bankautoriteit
aan de Commissie heeft voorgelegd.

(5)

De Europese Bankautoriteit heeft een open publieke raadpleging gehouden over de ontwerpen van technische
reguleringsnormen waarop deze verordening is gebaseerd, heeft de mogelijke daaraan verbonden kosten en baten
geanalyseerd en heeft de bij artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de
Raad (1) opgerichte Stakeholdergroep Bankwezen om advies verzocht,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Vereiste om gedetailleerde gegevens van financiële contracten bij te houden
1.
De bevoegde autoriteit of afwikkelingsautoriteit verplicht een in artikel 1, lid 1, onder b), c) of d), van Richtlijn
2014/59/EU bedoelde instelling of entiteit om gedetailleerde gegevens van financiële contracten bij te houden wanneer
het afwikkelingsplan of het groepsafwikkelingsplan voorziet in het nemen van afwikkelingsmaatregelen ten aanzien van
de betrokken instelling of entiteit ingeval aan de afwikkelingsvoorwaarden is voldaan.
2.
Wanneer het nodig is voor een integrale en doeltreffende planning, kunnen de bevoegde autoriteiten en afwikke
lingsautoriteiten het vereiste van lid 1 opleggen aan in artikel 1, lid 1, onder b), c) of d), van Richtlijn 2014/59/EU
bedoelde instellingen of entiteiten die niet onder lid 1 van dit artikel vallen.

Artikel 2
Minimumpakket aan informatie over financiële contracten die in de gedetailleerde gegevens moet
worden bijgehouden
1.
Een instelling of entiteit die in het kader van artikel 1 gedetailleerde gegevens van financiële contracten moet
bijhouden, houdt het in de bijlage beschreven minimumpakket aan informatie op permanente basis voor elk financieel
contract bij in haar gegevens.
2.
De in lid 1 bedoelde instelling of entiteit verleent op verzoek van de bevoegde autoriteit of afwikkelingsautoriteit
de verzoekende autoriteit inzage in de gevraagde informatie over de financiële contracten en zendt deze aan haar toe
binnen de in het verzoek gestelde termijn.
3.
Wanneer een informatieveld in de bijlage niet op een bepaalde soort financieel contract van toepassing is en de in
lid 1 bedoelde instelling of entiteit kan dit tegenover de bevoegde autoriteit of afwikkelingsautoriteit aantonen, wordt de
voor dat veld relevante informatie uitgesloten van het vereiste uit hoofde van artikel 1.

Artikel 3
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de
Europese Unie.
(1) Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese
toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit
2009/78/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 12).
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 7 juni 2016.
Voor de Commissie
De voorzitter
Jean-Claude JUNCKER
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BIJLAGE
Minimumpakket aan informatie over financiële contracten die in de gedetailleerde gegevens moet zijn opgenomen

Veld

Omschrijving van de informatie die in de gedetailleerde gegevens van financiële
contracten moet worden bijgehouden

Afdeling 1 — Partijen bij het financiële contract
1

Tijdstempel van de gegevens

Datum en tijdstip waarop de gegevens zijn ingevoerd.

2

Soort ID van de rapporterende te Soort code die voor de identificatie van de rapporterende tegenpartij wordt
genpartij
gebruikt.

3

ID van de rapporterende tegen Unieke code (identificatiecode rechtspersoon (LEI), indien beschikbaar) ter
partij
identificatie van de rapporterende tegenpartij.

4

Soort ID van de andere tegenpartij Soort code die voor de identificatie van de andere tegenpartij wordt
gebruikt.

5

ID van de andere tegenpartij

6

Naam van de rapporterende te Firmanaam van de rapporterende tegenpartij.
genpartij
Dit veld behoeft niet te worden ingevuld wanneer de LEI voor de identifica
tie van de rapporterende tegenpartij wordt gebruikt.

7

Vestigingsplaats van de rapporte Informatie over de statutaire zetel, bestaande uit het volledige adres, de stad
rende tegenpartij
en het land van de rapporterende tegenpartij.

Unieke code (LEI, indien beschikbaar) ter identificatie van de andere tegen
partij bij het financiële contract. Dit veld wordt ingevuld vanuit het oog
punt van de rapporterende tegenpartij. Ingeval het een natuurlijke persoon
betreft, wordt op consistente wijze een cliëntcode gebruikt.

Dit veld behoeft niet te worden ingevuld wanneer de LEI voor de identifica
tie van de rapporterende tegenpartij wordt gebruikt.
8

Land van de andere tegenpartij

De landcode van het land waarin de statutaire zetel van de andere tegen
partij is gevestigd of, indien de andere tegenpartij een natuurlijke persoon
is, van het land van verblijf.

9

Toepasselijk recht

Geef aan welk recht van toepassing is op het financiële contract.

10

Contractuele erkenning — Af
schrijvings- en omzettingsbe
voegdheden (alleen voor onder
het recht van een derde land val
lende contracten waarop het ver
eiste van de contractuele bepaling
uit hoofde van artikel 55, lid 1,
eerste alinea, van Richtlijn
2014/59/EU van toepassing is)

De contractuele bepaling die in het kader van artikel 55, lid 1, van Richtlijn
2014/59/EU is vereist.

Contractuele erkenning — Op
schorting van beëindigingsrechten
(alleen voor contracten die onder
het recht van een derde land
vallen)

De contractuele bepaling waarbij de schuldeiser of partij bij de overeen
komst waarbij de passiva tot stand komen, de bevoegdheid van de afwikke
lingsautoriteit van een lidstaat erkent om de beëindigingsrechten op te
schorten.

11

Wanneer een dergelijke contractuele bepaling in een raamovereenkomst is
opgenomen en van toepassing is op alle transacties die onder die raamover
eenkomst vallen, kan deze worden geregistreerd op het niveau van de
raamovereenkomst.

Wanneer een dergelijke contractuele bepaling in een raamovereenkomst is
opgenomen en van toepassing is op alle transacties die onder die raamover
eenkomst vallen, kan deze worden geregistreerd op het niveau van de
raamovereenkomst.
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Contractuele erkenning — Afwik
kelingsbevoegdheden (alleen voor
contracten die onder het recht van
een derde land vallen)
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Een eventuele contractuele bepaling waarbij de schuldeiser of partij bij de
overeenkomst waarbij de passiva tot stand komen, de bevoegdheid van de
afwikkelingsautoriteit van een lidstaat erkent om andere afwikkelingsbe
voegdheden toe te passen dan die welke in de velden 10 en 11 zijn
vermeld.
Wanneer een dergelijke contractuele bepaling in een raamovereenkomst is
opgenomen en van toepassing is op alle transacties die onder die raamover
eenkomst vallen, kan deze worden geregistreerd op het niveau van de
raamovereenkomst.

13

Kernbedrijfsonderdelen

Geef aan welk kernbedrijfsonderdeel of welke kernbedrijfsonderdelen van
toepassing zijn op het financiële contract, indien van toepassing.

14

Waarde van het contract

Op basis van de marktwaarde bepaalde waardering van het financiële con
tract of op basis van een modellenbenadering bepaalde waardering op
grond van artikel 11, lid 2, van Verordening (EU) nr. 648/2012 en gerap
porteerd overeenkomstig artikel 9 van Verordening (EU) nr. 648/2012 en
de op grond daarvan vastgestelde gedelegeerde en uitvoeringsverordenin
gen. Voor een geclearde transactie wordt de CTP-waardering gebruikt.

15

Valuta van de waarde

De valuta die wordt gebruikt voor de waardering van het financiële con
tract.

16

Tijdstempel van de waardering

Datum en tijdstip van de laatste waardering.
Voor op basis van de marktwaarde bepaalde waarderingen worden datum
en tijdstip van bekendmaking van referentieprijzen gerapporteerd.

17

Soort waardering

Geef aan of de waardering op marktprijzen of op een modellenbenadering
berust of door de CTP is verstrekt.

18

Zekerheidsstelling

Geef aan of er een zekerheidsovereenkomst tussen de tegenpartijen is. Wan
neer het financiële contract onder de rapportagevereisten in artikel 9 van
Verordening (EU) nr. 648/2012 en de op grond daarvan vastgestelde gede
legeerde en uitvoeringshandelingen valt, wordt informatie over zekerheids
stelling verstrekt overeenkomstig die vereisten.

19

Zekerhedenportefeuille

Geef aan of de zekerheden op portefeuillebasis zijn gesteld. Op portefeuille
basis betekent dat de zekerheden zijn berekend op basis van de uit een
samenstel van contracten resulterende nettoposities in plaats van per
transactie.

20

Code van de zekerhedenporte Indien de zekerheden op portefeuillebasis worden gerapporteerd, wordt de
feuille
portefeuille geïdentificeerd aan de hand van een door de rapporterende te
genpartij vastgestelde unieke code.

21

Gestorte initiële marge

De waarde van de initiële marge die de rapporterende tegenpartij bij de an
dere tegenpartij heeft gestort.
Wanneer de initiële marge op portefeuillebasis wordt gestort, bevat dit veld
de totale waarde van de initiële marge die voor de betrokken portefeuille is
gestort.

22

Valuta van de gestorte initiële Vermeld de valuta van de gestorte initiële marge.
marge

23

Gestorte variatiemarge

De waarde van de variatiemarge, inclusief in contanten afgewikkeld, die de
rapporterende tegenpartij bij de andere tegenpartij heeft gestort.
Wanneer de variatiemarge op portefeuillebasis wordt gestort, bevat dit veld
de totale waarde van de variatiemarge die voor de betrokken portefeuille is
gestort.
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24

Valuta van de gestorte variatie Vermeld de valuta van de gestorte variatiemarge.
marge

25

Ontvangen initiële marge

De waarde van de initiële marge die de rapporterende tegenpartij heeft ont
vangen van de andere tegenpartij.
Wanneer de initiële marge op portefeuillebasis wordt ontvangen, bevat dit
veld de totale waarde van de initiële marge die voor de betrokken porte
feuille is ontvangen.

26

Valuta van de ontvangen initiële Vermeld de valuta van de ontvangen initiële marge.
marge

27

Ontvangen variatiemarge

De waarde van de variatiemarge, inclusief in contanten afgewikkeld, die de
rapporterende tegenpartij heeft ontvangen van de andere tegenpartij.
Wanneer de variatiemarge op portefeuillebasis wordt ontvangen, bevat dit
veld de totale waarde van de variatiemarge die voor de betrokken porte
feuille is ontvangen.

28

Valuta van de ontvangen variatie Vermeld de valuta van de ontvangen variatiemarge.
marge
Afdeling 2a — Soort financieel contract

29

Soort financieel contract

Deel het financiële contract in overeenkomstig artikel 2, lid 1, punt 100,
van Richtlijn 2014/59/EU.

30

ID van het financiële contract

Unieke ID van de transactie wanneer het financiële contract onder de rap
portagevereisten in artikel 9 van Verordening (EU) nr. 648/2012 en de op
grond daarvan vastgestelde gedelegeerde en uitvoeringshandelingen valt.
Voor de overige financiële contracten is het de ID die door de rapporte
rende tegenpartij is toegewezen.

Afdeling 2b — Gegevens over de transactie
31

Ingangsdatum

Datum waarop de verplichtingen uit hoofde van het financiële contract in
werking treden.

32

Vervaldatum

Oorspronkelijke afloopdatum van het gerapporteerde financiële contract.
Vroegtijdige beëindiging wordt niet in dit veld geregistreerd.

33

Einddatum

Beëindigingsdatum in geval van een vroegtijdige beëindiging van het gerap
porteerde financiële contract.
Indien deze datum niet verschilt van de vervaldatum, wordt dit veld niet in
gevuld.

34

Beëindigingsrecht

Geef aan of het beëindigingsrecht van de andere tegenpartij uit hoofde van
het gerapporteerde financiële contract op de insolvabiliteit of de financiële
positie van de instelling in afwikkeling is gebaseerd.
Wanneer een dergelijke contractuele bepaling in een raamovereenkomst is
opgenomen en van toepassing is op alle transacties die onder die raamover
eenkomst vallen, kan het worden geregistreerd op het niveau van de raam
overeenkomst.

35

Soort raamovereenkomst

Verwijzing naar de naam van de desbetreffende raamovereenkomst indien
gebruikt voor het gerapporteerde financiële contract (bv. ISDA Master
Agreement; Master Power Purchase and Sale Agreement; International
ForEx Master Agreement; European Master Agreement of enigerlei lokale
raamovereenkomsten).
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36

Versie van de raamovereenkomst

Verwijzing naar het jaar van de versie van de voor de gerapporteerde
transactie gehanteerde raamovereenkomst, indien toepasselijk (bv. 1992,
2002, …).

37

Salderingsovereenkomst

Als het financiële contract deel uitmaakt van een salderingsovereenkomst
in de zin van artikel 2, lid 1, punt 98, van Richtlijn 2014/59/EU gaat het
om een unieke referentie van de salderingsovereenkomst.

38

Soort passivum/vordering

Geef aan of de passiva die voortvloeien uit het financiële contract:
— geheel zijn uitgesloten van de inbreng van de particuliere sector
(bail-in) uit hoofde van artikel 44, lid 2, van Richtlijn 2014/59/EU;
— deels zijn uitgesloten van bail-in hoofde van artikel 44, lid 2, van Richt
lijn 2014/59/EU;
— niet zijn uitgesloten van bail-in uit hoofde van artikel 44, lid 2, van
Richtlijn 2014/59/EU.

Afdeling 2c — Clearing
39

Clearingverplichting

Geef aan of het gerapporteerde financiële contract behoort tot een klasse
van otc-derivaten waarop de clearingverplichting van toepassing is ver
klaard en of beide partijen bij het contract aan de clearingverplichting zijn
onderworpen in het kader van Verordening (EU) nr. 648/2012, op het mo
ment van uitvoering van het financiële contract.

40

Gecleard

Geef aan of de clearing heeft plaatsgevonden.

41

Tijdstempel van de clearing

Tijdstip en datum waarop de clearing heeft plaatsgevonden.

42

CTP

Ingeval het een gecleard financieel contract betreft, de unieke code van de
CTP die het financiële contract heeft gecleard.

43

Intragroep

Geef aan of het financiële contract is aangegaan als een intragroeptransactie
in de zin van artikel 3 van Verordening (EU) nr. 648/2012.
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UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/1713 VAN DE COMMISSIE
van 20 september 2016
tot vaststelling van de kwantitatieve grens voor de uitvoer van buiten het quotum geproduceerde
suiker en isoglucose tot het einde van het verkoopseizoen 2016/2017
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling
van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen
(EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (1), en met name
artikel 139, lid 2, en artikel 144, eerste alinea, onder g),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Op grond van artikel 139, lid 1, eerste alinea, onder d), van Verordening (EU) nr. 1308/2013 mag suiker of
isoglucose die boven het in artikel 136 van die verordening bedoelde quotum wordt geproduceerd, slechts
worden uitgevoerd binnen de door de Commissie vast te stellen kwantitatieve grens.

(2)

Bij Verordening (EG) nr. 951/2006 van de Commissie (2) zijn uitvoeringsbepalingen vastgesteld voor uitvoer
buiten het quotum, met name ten aanzien van de afgifte van uitvoercertificaten. In het licht van mogelijke kansen
op de exportmarkten dient de kwantitatieve grens echter per verkoopseizoen te worden bepaald.

(3)

Bepaalde suiker- en isoglucoseproducenten in de Unie hebben uitvoer uit de Unie uitgebouwd tot een belangrijk
onderdeel van hun economische activiteiten en hebben buiten de Unie traditionele markten tot stand gebracht.
Uitvoer van suiker en isoglucose naar deze markten kan ook zonder uitvoerrestituties economisch levensvatbaar
zijn. Daarom dient een kwantitatieve grens voor de uitvoer van buiten het quotum geproduceerde suiker en
isoglucose te worden vastgesteld, zodat de betrokken EU-producenten hun traditionele markten kunnen blijven
bevoorraden.

(4)

Voor het verkoopseizoen 2016/2017 wordt geraamd dat de marktvraag wordt gedekt wanneer de kwantitatieve
grens voor de uitvoer van buiten het quotum geproduceerde suiker initieel wordt vastgesteld op 650 000 ton,
uitgedrukt in wittesuikerequivalent, en wanneer die voor buiten het quotum geproduceerde isoglucose initieel
wordt vastgesteld op 70 000 ton, uitgedrukt in droge stof.

(5)

De concurrentiepositie van suiker die uit de Unie wordt uitgevoerd naar bepaalde dichtbijgelegen bestemmingen
en naar derde landen die EU-producten een preferentiële behandeling bij invoer geven, is momenteel bijzonder
gunstig. Vanwege het ontbreken van de juiste instrumenten voor de verlening van wederzijdse bijstand bij de
bestrijding van onregelmatigheden moeten bepaalde dichtbijgelegen bestemmingen worden uitgesloten als in
aanmerking komende bestemming voor de uitvoer van buiten het quotum geproduceerde suiker, teneinde het
risico van fraude tot een minimum te beperken en misbruik in verband met eventuele wederinvoer of het
opnieuw binnenbrengen in de Unie van de betrokken producten te voorkomen.

(6)

Aangezien het geschatte risico van fraude met isoglucose vanwege de aard van het product lager is, hoeven geen
beperkingen te worden ingesteld voor bestemmingen waarnaar buiten het quotum geproduceerde isoglucose
wordt uitgevoerd.

(7)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor de
gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
1.
Voor het verkoopseizoen 2016/2017 bedraagt de in artikel 139, lid 1, eerste alinea, onder d), van Verordening
(EG) nr. 1308/2013 bedoelde kwantitatieve grens 650 000 ton voor de uitvoer zonder restitutie van buiten het quotum
geproduceerde witte suiker van GN-code 1701 99.
(1) PB L 347 van 20.12.2013, blz. 671.
(2) Verordening (EG) nr. 951/2006 van de Commissie van 30 juni 2006 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG)
nr. 318/2006 van de Raad, wat betreft de handel met derde landen in de sector suiker (PB L 178 van 1.7.2006, blz. 24).
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2.
Uitvoer binnen de in lid 1 vastgestelde kwantitatieve grens is toegestaan voor alle bestemmingen, met uitsluiting
van:
a) derde landen: Albanië, Andorra, Bosnië en Herzegovina, de Heilige Stoel (Vaticaanstad), de voormalige Joegoslavische
Republiek Macedonië, Kosovo (1), Liechtenstein, Montenegro, San Marino en Servië;
b) gebieden van de lidstaten die geen deel uitmaken van het douanegebied van de Unie: de Faeröer, Groenland,
Helgoland, Ceuta, Melilla, de gemeenten Livigno en Campione d'Italia, en de gebieden van de Republiek Cyprus
waarover de regering van de Republiek Cyprus niet feitelijk het gezag uitoefent;
c) Europese grondgebieden waarvan de buitenlandse betrekkingen door een lidstaat worden behartigd en die geen deel
uitmaken van het douanegebied van de Unie: Gibraltar.
Artikel 2
Vaststelling van de kwantitatieve grens voor de uitvoer van buiten het quotum geproduceerde isoglucose
1.
Voor het verkoopseizoen 2016/2017 bedraagt de in artikel 139, lid 1, eerste alinea, onder d), van Verordening
(EG) nr. 1308/2013 bedoelde kwantitatieve grens 70 000 ton, uitgedrukt in droge stof, voor de uitvoer zonder restitutie
van buiten het quotum geproduceerde isoglucose van de GN-codes 1702 40 10, 1702 60 10 en 1702 90 30.
2.
Uitvoer van de in lid 1 bedoelde producten is slechts toegestaan indien die producten aan de voorwaarden van
artikel 4 van Verordening (EG) nr. 951/2006 voldoen.
Artikel 3
Inwerkingtreding en toepassing
Deze verordening treedt in werking op de zevende dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de
Europese Unie.
Zij is van toepassing met ingang van 1 oktober 2016.
Zij vervalt op 30 september 2017.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 20 september 2016.
Voor de Commissie
De voorzitter
Jean-Claude JUNCKER

(1) Deze aanduiding laat de standpunten over de status onverlet, en is in overeenstemming met Resolutie 1244 van de VN-Veiligheidsraad en
het advies van het Internationaal Gerechtshof over de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo.
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UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/1714 VAN DE COMMISSIE
van 23 september 2016
tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde
groenten en fruit
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling
van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen
(EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (1),
Gezien Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011 van de Commissie van 7 juni 2011 tot vaststelling van nadere
bepalingen voor de toepassing van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad, wat de sectoren groenten en fruit en
verwerkte groenten en fruit betreft (2), en met name artikel 136, lid 1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011 zijn, op grond van de resultaten van de multilaterale handelsbespre
kingen van de Uruguayronde, de criteria vastgesteld aan de hand waarvan de Commissie voor de producten en de
perioden die in bijlage XVI, deel A, bij die verordening zijn vermeld, de forfaitaire waarden bij invoer uit derde
landen vaststelt.

(2)

De forfaitaire invoerwaarde wordt elke dag berekend overeenkomstig artikel 136, lid 1, van Uitvoeringsveror
dening (EU) nr. 543/2011, met inachtneming van de variabele gegevens voor die dag. Bijgevolg moet deze
verordening in werking treden op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De in artikel 136 van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011 bedoelde forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld
in de bijlage bij de onderhavige verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan 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, 23 september 2016.
Voor de Commissie,
namens de voorzitter,
Jerzy PLEWA

Directeur-generaal Landbouw en Plattelandsontwikkeling

(1) PB L 347 van 20.12.2013, blz. 671.
(2) PB L 157 van 15.6.2011, 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 ( )

Forfaitaire invoerwaarde

0702 00 00

MA

186,6

ZZ

186,6

0707 00 05
0709 93 10

0805 50 10

0806 10 10

0808 10 80

0808 30 90

0809 30 10, 0809 30 90

1

TR

118,8

ZZ

118,8

AR

162,6

TR

140,0

ZZ

151,3

AR

88,9

CL

113,1

MA

81,7

TR

105,7

UY

104,0

ZA

115,5

ZZ

101,5

TR

129,5

ZA

80,3

ZZ

104,9

AR

149,5

BR

97,9

CL

131,2

NZ

125,3

US

144,0

ZA

104,1

ZZ

125,3

CL

115,7

CN

92,9

TR

132,1

ZA

155,4

ZZ

124,0

TR

129,2

ZZ

129,2

(1) Landennomenclatuur vastgesteld bij Verordening (EU) nr. 1106/2012 van de Commissie van 27 november 2012 tot uitvoering van
Verordening (EG) nr. 471/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire statistieken van de buitenlandse
handel met derde landen, wat de bijwerking van de nomenclatuur van landen en gebieden betreft (PB L 328 van 28.11.2012,
blz. 7). De code „ZZ” staat voor „overige oorsprong”.
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UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/1715 VAN DE COMMISSIE
van 23 september 2016
inzake de afgifte van invoercertificaten voor rijst in het kader van de tariefcontingenten die voor
de deelperiode september 2016 zijn geopend bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1273/2011
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling
van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen
(EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (1), en met name
artikel 188,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1273/2011 van de Commissie (2) betreft de opening en de wijze van beheer van
bepaalde tariefcontingenten voor de invoer van rijst en breukrijst, die overeenkomstig bijlage I bij die uitvoerings
verordening zijn verdeeld over de landen van oorsprong en over verscheidene deelperioden.

(2)

September is de vierde deelperiode voor het bij artikel 1, lid 1, onder a), van Uitvoeringsverordening (EU)
nr. 1273/2011 vastgestelde contingent, de derde deelperiode voor het bij artikel 1, lid 1, onder d), van die uitvoe
ringsverordening vastgestelde contingent en de eerste deelperiode voor het bij artikel 1, lid 1, onder e), van die
uitvoeringsverordening vastgestelde contingent.

(3)

Blijkens de gegevens die overeenkomstig artikel 8, onder a), van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1273/2011 zijn
verstrekt, hebben de aanvragen die overeenkomstig artikel 4, lid 1, van die uitvoeringsverordening gedurende de
eerste tien werkdagen van september 2016 zijn ingediend voor de contingenten met de volgnummers 09.4117
— 09.4118 en 09.4168, betrekking op een hoeveelheid die groter is dan de beschikbare hoeveelheid. Bijgevolg
dient door vaststelling van de toewijzingscoëfficiënt die op de voor de betrokken contingenten aangevraagde
hoeveelheid moet worden toegepast en die overeenkomstig artikel 7, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1301/2006
van de Commissie (3) wordt berekend, te worden bepaald in hoeverre de invoercertificaten kunnen worden
afgegeven.

(4)

Uit de bovenbedoelde gegevens blijkt ook dat de aanvragen die overeenkomstig artikel 4, lid 1, van Uitvoerings
verordening (EU) nr. 1273/2011 gedurende de eerste tien werkdagen van september 2016 zijn ingediend voor de
contingenten met de volgnummers 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4112 en 09.4119, betrekking
hebben op een hoeveelheid die kleiner is dan de beschikbare hoeveelheid.

(5)

Overeenkomstig artikel 2 van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1273/2011 wordt de hoeveelheid van de
contingenten met de volgnummers 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 en 09.4130 die niet voor de deelperiode
september is benut, voor de volgende deelperiode overgedragen naar het contingent met volgnummer 09.4138.

(6)

Voorts dient voor de contingenten met de volgnummers 09.4138 en 09.4168 overeenkomstig artikel 5, eerste
alinea, van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1273/2011 de totale hoeveelheid te worden vastgesteld die
beschikbaar is voor de volgende deelperiode.

(7)

Met het oog op een efficiënt beheer van de procedure voor de afgifte van invoercertificaten dient deze
verordening onmiddellijk na de bekendmaking ervan in werking te treden,

(1) PB L 347 van 20.12.2013, blz. 671.
(2) Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1273/2011 van de Commissie van 7 december 2011 inzake de opening en de wijze van beheer van
bepaalde tariefcontingenten voor de invoer van rijst en breukrijst (PB L 325 van 8.12.2011, blz. 6).
(3) Verordening (EG) nr. 1301/2006 van de Commissie van 31 augustus 2006 houdende gemeenschappelijke voorschriften voor het beheer
van door middel van een stelsel van invoercertificaten beheerde invoertariefcontingenten voor landbouwproducten (PB L 238 van
1.9.2006, blz. 13).
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HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
1.
Op grond van de aanvragen van certificaten voor de invoer van rijst in het kader van de bij Uitvoeringsverordening
(EU) nr. 1273/2011 vastgestelde contingenten met de volgnummers 09.4117 — 09.4118 en 09.4168 die gedurende de
eerste tien werkdagen van september 2016 zijn ingediend, worden certificaten afgegeven voor de aangevraagde
hoeveelheid, vermenigvuldigd met de in de bijlage bij de onderhavige verordening vastgestelde toewijzingscoëfficiënt.
2.
De totale hoeveelheid die in het kader van de bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1273/2011 vastgestelde
contingenten met de volgnummers 09.4138 en 09.4168 beschikbaar is voor de volgende deelperiode, wordt vastgesteld
in de bijlage bij de onderhavige verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan 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, 23 september 2016.
Voor de Commissie,
namens de voorzitter,
Jerzy PLEWA

Directeur-generaal Landbouw en Plattelandsontwikkeling
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BIJLAGE

Hoeveelheden die overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1273/2011 voor de
deelperiode september 2016 moeten worden toegewezen, dan wel beschikbaar zijn voor de
daaropvolgende deelperiode
a) Bij artikel 1, lid 1, onder a), van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1273/2011 vastgesteld contingent voor volwitte of
halfwitte rijst van GN-code 1006 30:
Volgnummer

Toewijzingscoëfficiënt voor de
deelperiode september 2016

Verenigde Staten

09.4127

— (1)

Thailand

09.4128

— (1)

Australië

09.4129

— (1)

Andere landen van
oorsprong

09.4130

— (2)

Alle landen

09.4138

Oorsprong

Totale hoeveelheid die beschik
baar is voor de deelperiode
oktober 2016 (in kg)

2 388 075

(1) De aanvragen hebben betrekking op hoeveelheden die kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de beschikbare hoeveelheden: alle aan
vragen zijn derhalve ontvankelijk.
(2) Voor deze deelperiode zijn geen hoeveelheden beschikbaar.

b) Bij artikel 1, lid 1, onder d), van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1273/2011 vastgesteld contingent voor volwitte of
halfwitte rijst van GN-code 1006 30:
Volgnummer

Toewijzingscoëfficiënt voor de deelperiode
september 2016

Thailand

09.4112

— (1)

Verenigde Staten

09.4116

— (2)

India

09.4117

19,777775 %

Pakistan

09.4118

22,796412 %

Andere landen van
oorsprong

09.4119

— (1)

Alle landen

09.4166

— (2)

Oorsprong

(1) De aanvragen hebben betrekking op hoeveelheden die kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de beschikbare hoeveelheden: alle aan
vragen zijn derhalve ontvankelijk.
(2) Voor deze deelperiode zijn geen hoeveelheden beschikbaar.

c) Het in artikel 1, lid 1, onder e), van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1273/2011 vastgestelde contingent voor
breukrijst van GN-code 1006 40 00:
Oorsprong

Alle landen

Volgnummer

Toewijzingscoëfficiënt voor de
deelperiode september 2016

Totale hoeveelheid die beschik
baar is voor de deelperiode
oktober 2016 (in kg)

09.4168

1,050522 %

0
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BESLUITEN
BESLUIT (EU) 2016/1716 VAN DE RAAD
van 20 september 2016
tot benoeming van twee leden en twee plaatsvervangende leden van het Comité van de Regio's,
voorgedragen door het Koninkrijk Spanje
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 305,
Gezien de voordracht van de Spaanse regering,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Op 26 januari 2015, 5 februari 2015 en 23 juni 2015 heeft de Raad de Besluiten (EU) 2015/116 (1), (EU)
2015/190 (2) en (EU) 2015/994 (3) houdende benoeming van de leden en plaatsvervangende leden van het
Comité van de Regio's voor de periode van 26 januari 2015 tot en met 25 januari 2020 vastgesteld.

(2)

In het Comité van de Regio's zijn twee zetels van lid vrijgekomen vanwege het einde van de ambtstermijnen van
de heer Alberto FABRA PART en mevrouw Nuria MARÍN MARTÍNEZ.

(3)

In het Comité van de Regio's zijn twee zetels van plaatsvervangend lid vrijgekomen vanwege het einde van de
ambtstermijnen van de heer Francisco Javier LEÓN DE LA RIVA en de heer Fernando MARTÍNEZ-MAILLO TORIBIO,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
In het Comité van de Regio's worden de volgende personen benoemd voor de resterende duur van de ambtstermijn, dat
wil zeggen tot en met 25 januari 2020:
a) tot lid:
— de heer Juan ESPADAS CEJAS, Alcalde de Sevilla,
— de heer Antonio ROMÁN JASANADA, Alcalde de Guadalajara,
en
b) tot plaatsvervangend lid:
— de heer Pedro Luis SANZ CARLAVILLA, Alcalde de Meco,
— de heer David PÉREZ GARCÍA, Alcalde de Alcorcón.
(1) Besluit (EU) 2015/116 van de Raad van 26 januari 2015 houdende benoeming van de leden en plaatsvervangers van het Comité van de
Regio's voor de periode van 26 januari 2015 tot en met 25 januari 2020 (PB L 20 van 27.1.2015, blz. 42).
(2) Besluit (EU) 2015/190 van de Raad van 5 februari 2015 tot benoeming van de leden en plaatsvervangers van het Comité van de Regio's
voor de periode van 26 januari 2015 tot en met 25 januari 2020 (PB L 31 van 7.2.2015, blz. 25).
(3) Besluit (EU) 2015/994 van de Raad van 23 juni 2015 houdende benoeming van de leden en plaatsvervangers van het Comité van de
Regio's voor de periode van 26 januari 2015 tot en met 25 januari 2020 (PB L 159 van 25.6.2015, blz. 70).
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Artikel 2
Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 20 september 2016.
Voor de Raad
De voorzitter
I. KORČOK
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BESLUIT (EU) 2016/1717 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 21 september 2016
tot wijziging van Besluit ECB/2004/2 houdende goedkeuring van het reglement van orde van de
Europese Centrale Bank (ECB/2016/27)
DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gezien de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, en met name
artikel 12.3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Rechtsinstrumenten die zijn gericht aan nationale centrale banken (NCB's) en aan nationaal bevoegde autoriteiten
(NBA's), zoals richtsnoeren en instructies van de Europese Centrale Bank (ECB), dienen naar behoren bekend
gemaakt te worden aan de geadresseerden daarvan. Tegenwoordig is de algemeen geaccepteerde praktijk voor
aankondigingen tussen enerzijds de ECB en anderzijds de NCB's en de NBA's het gebruik van elektronische post
inclusief e-mail. Daarentegen is de telex een verouderd communicatiemiddel geworden als gevolg van technolo
gische ontwikkelingen.

(2)

In de afgelopen twee jaar heeft de ECB vele besluiten vastgesteld die waren gericht aan onder toezicht staande
entiteiten of entiteiten die een vergunning hebben aangevraagd tot het uitoefenen van de werkzaamheden van een
kredietinstelling. Op dezelfde wijze heeft de ECB besluiten vastgesteld die sancties aan derden opleggen. Hoewel
dit niet wordt voorgeschreven door primaire wetgeving, vereist het reglement van orde van de Europese Centrale
Bank momenteel dat dit soort ECB-besluiten met dergelijke geadresseerden worden ondertekend door de
president van de ECB.

(3)

In de toekomst dienen ECB-besluiten die zijn gericht tot onder toezicht staande entiteiten of entiteiten die een
vergunning hebben aangevraagd tot het uitoefenen van de werkzaamheden van een kredietinstelling alsmede
besluiten die sancties aan derden opleggen te worden ondertekend door de secretaris van de Raad van bestuur
teneinde overeenstemming met het besluit van de Raad van bestuur te bekrachtigen.

(4)

Gezien het substantieel toegenomen volume van toezichtbesluiten moet de wijziging ten spoedigste worden
aangenomen en in werking treden op de dag van bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

(5)

Derhalve moet Besluit ECB/2004/2 (1) dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Wijzigingen aan het reglement van orde van de Europese Centrale Bank
Besluit ECB/2004/2 wordt als volgt gewijzigd:
1) Lid 17.2 wordt vervangen door:
„17.2. ECB-richtsnoeren worden door de Raad van bestuur vastgesteld, en daarna bekendgemaakt, in een van de
officiële talen van de Europese Unie, en namens de Raad van bestuur door de president getekend. In de ECBrichtsnoeren worden de gronden vermeld waarop zij zijn gebaseerd. De nationale centrale banken kunnen hiervan
door middel van elektronische post, telefax of schriftelijk op de hoogte worden gesteld. Enig ECB-richtsnoer dat
officieel moet worden gepubliceerd, dient in de officiële talen van de Unie te worden vertaald.”.
(1) Besluit ECB/2004/2 van 19 februari 2004 houdende goedkeuring van het reglement van orde van de Europese Centrale Bank (PB L 80
van 18.3.2004, blz. 33).
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2) Lid 17.4 wordt vervangen door:
„17.4. ECB-besluiten en ECB-aanbevelingen worden door de Raad van bestuur of de directie goedgekeurd op de
respectieve gebieden die onder hun bevoegdheid vallen, en deze worden door de president getekend. ECB-besluiten
die sancties aan derden opleggen, worden getekend door de secretaris van de Raad van bestuur teneinde ze te
bekrachtigen. In de ECB-besluiten en ECB-aanbevelingen worden de gronden vermeld waarop ze zijn gebaseerd.
Aanbevelingen voor aanvullende Uniewetgeving krachtens artikel 41 van de statuten worden goedgekeurd door de
Raad van bestuur.”.
3) Lid 17.6 wordt vervangen door:
„17.6. ECB-instructies worden door de Raad van bestuur vastgesteld, en daarna bekendgemaakt in een van de
officiële talen van de Europese Unie, en namens de directie door de president of twee directieleden getekend. De
nationale centrale banken kunnen hiervan door middel van elektronische post, telefax of schriftelijk op de hoogte
worden gesteld. Enige ECB-instructie die officieel moet worden gepubliceerd, dient in de officiële talen van de Unie te
worden vertaald.”.
4) Lid 17 bis.2 wordt vervangen door:
„17 bis.2. ECB-richtsnoeren met betrekking tot toezichttaken op basis van artikel 4, lid 3, en artikel 6, lid 5,
onder a), van Verordening (EU) nr. 1024/2013 worden door de Raad van bestuur vastgesteld en daarna bekend
gemaakt en namens de Raad van bestuur door de president getekend. De nationale bevoegde autoriteiten kunnen
hiervan door middel van elektronische post, telefax of schriftelijk op de hoogte worden gesteld.”.
5) Lid 17 bis.3 wordt vervangen door:
„17 bis.3. ECB-instructies met betrekking tot toezichttaken op basis van artikel 6, lid 3, artikel 6, lid 5, onder a),
artikel 7, leden 1 en 4, artikel 9, lid 1, en artikel 30, lid 5, van Verordening (EU) nr. 1024/2013 worden vastgesteld
door de Raad van bestuur en daarna bekendgemaakt en namens de Raad van bestuur door de president getekend.
Hierin worden de gronden vermeld waarop zij zijn gebaseerd. De nationale bevoegde autoriteiten die bevoegd zijn
met betrekking tot het toezicht op kredietinstellingen kunnen hiervan door middel van elektronische post, telefax of
schriftelijk op de hoogte worden gesteld.”.
6) Lid 17 bis.4 wordt vervangen door:
„17 bis.4. ECB-besluiten met betrekking tot onder toezicht staande entiteiten en entiteiten die een vergunning
hebben aangevraagd tot het uitoefenen van de werkzaamheden van een kredietinstelling worden vastgesteld door de
Raad van bestuur en getekend door de secretaris van de Raad van bestuur teneinde ze te bekrachtigen. Zij worden
daarna bekendgemaakt aan de personen tot wie zij zijn gericht.”.
Artikel 2
Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op de dag van bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Frankfurt am Main, 21 september 2016.
De president van de ECB
Mario DRAGHI

24.9.2016
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