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VERORDENINGEN
VERORDENING (EU) 2017/928 VAN DE COMMISSIE
van 29 mei 2017
tot vaststelling van een tijdelijk verbod op de visserij op zwarte koolvis in gebied VI; Uniewateren
en internationale wateren van Vb, XII en XIV door vaartuigen die de vlag van Spanje voeren
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad van 20 november 2009 tot vaststelling van een controleregeling
van de Unie die de naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid moet garanderen (1), en met name
artikel 36, lid 2,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bij Verordening (EU) 2017/127 van de Raad (2) zijn quota voor 2017 vastgesteld.

(2)

Uit door de Commissie ontvangen informatie blijkt dat, gezien de vangsten van het in de bijlage bij deze
verordening vermelde bestand door vaartuigen die de vlag van de in die bijlage vermelde lidstaat voeren of daar
zijn geregistreerd, het betrokken, voor 2017 toegewezen quotum is opgebruikt.

(3)

Daarom moet de visserij op dat bestand worden verboden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Het opgebruiken van het quotum
Het quotum dat voor 2017 aan de in de bijlage bij deze verordening genoemde lidstaat is toegewezen voor de visserij op
het in die bijlage vermelde bestand, wordt met ingang van de in die bijlage opgenomen datum als opgebruikt
beschouwd.

Artikel 2
Verbodsbepalingen
De visserij op het in de bijlage bij deze verordening vermelde bestand door vaartuigen die de vlag van de in die bijlage
genoemde lidstaat voeren of daar geregistreerd zijn, is verboden met ingang van de in die bijlage opgenomen datum. Na
die datum is het ook verboden om vis uit dit bestand die door deze vaartuigen is gevangen, aan boord te hebben, te
verplaatsen, over te laden of aan te landen.
(1) PB L 343 van 22.12.2009, blz. 1.
(2) Verordening (EU) 2017/127 van de Raad van 20 januari 2017 tot vaststelling, voor 2017, van de vangstmogelijkheden voor sommige
visbestanden en groepen visbestanden welke in de wateren van de Unie en, voor vissersvaartuigen van de Unie in bepaalde wateren
buiten de Unie van toepassing zijn (PB L 24 van 28.1.2017, blz. 1).
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Artikel 3
Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op de dag na die 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, 29 mei 2017.
Voor de Commissie,
namens de voorzitter,
João AGUIAR MACHADO

Directeur-generaal
Directoraat-generaal Maritieme Zaken en Visserij

BIJLAGE

Nr.

08/TQ127

Lidstaat

Spanje

Bestand

POK/56-14

Soort

Zwarte koolvis (Pollachius virens)

Gebied

VI, Uniewateren en internationale wateren van Vb, XII en XIV

Datum van sluiting

8.5.2017
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UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/929 VAN DE COMMISSIE
van 31 mei 2017
houdende afwijking van Verordening (EG) nr. 1967/2006 van de Raad wat betreft de
minimumafstand van de kust en de minimumzeediepte voor bootzegens waarmee in de
territoriale wateren van Griekenland wordt gevist
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Verordening (EG) nr. 1967/2006 van de Raad van 21 december 2006 inzake beheersmaatregelen voor de
duurzame exploitatie van visbestanden in de Middellandse Zee (1), en met name artikel 13, lid 5,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bij artikel 13, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1967/2006 is het verboden gesleept vistuig te gebruiken binnen 3
zeemijl uit de kust of, waar deze diepte op kortere afstand van de kust wordt bereikt, binnen het gebied bepaald
door de dieptelijn van 50 m.

(2)

Op verzoek van een lidstaat kan de Commissie een afwijking van artikel 13, lid 1, van Verordening (EG)
nr. 1967/2006 toestaan mits wordt voldaan aan een aantal voorwaarden die in artikel 13, leden 5 en 9, van die
verordening zijn vastgesteld.

(3)

Op 2 juni 2016 heeft de Commissie een verzoek van Griekenland ontvangen om in afwijking van artikel 13,
lid 1, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 1967/2006 traditionele bootzegens te mogen gebruiken voor de
visserij op pikarel (Spicara smaris) en bokvis (Boops boops) in de Griekse territoriale wateren.

(4)

Het verzoek heeft betrekking op visserijactiviteiten die reeds door Griekenland zijn toegestaan en op vaartuigen
met een geregistreerde visserijactiviteit van meer dan vijf jaar die worden ingezet volgens een door Griekenland
vastgesteld beheersplan.

(5)

Het Wetenschappelijk, Technisch en Economisch Comité voor de Visserij (WTECV) heeft de door Griekenland
gevraagde afwijking en het bijbehorende ontwerpbeheersplan in september 2016 onderzocht.

(6)

Op 29 december 2016 heeft Griekenland overeenkomstig artikel 19, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1967/2006
het beheersplan bij ministerieel besluit (6719/146097/29-12-2016) vastgesteld (hierna het „Griekse beheersplan”
genoemd).

(7)

De door Griekenland gevraagde afwijking is in overeenstemming met artikel 13, leden 5 en 9, van Verordening
(EG) nr. 1967/2006.

(8)

Met name zijn er specifieke geografische obstakels, gezien enerzijds de aparte morfologische structuur van
Griekenland, met zijn groot aantal eilanden die over diverse zeeën verspreid zijn, en anderzijds de ruimtelijke
spreiding van de doelsoorten, die zich uitsluitend ophouden in bepaalde specifieke locaties en zones in de
kustgebieden op diepten van minder dan 50 m. De visgronden zijn dan ook beperkt van omvang.

(9)

Voor deze visserij kan geen ander vistuig worden ingezet aangezien alleen bootzegens beschikken over de
technische kenmerken die voor deze soort visserij vereist zijn.

(10)

Voorts heeft de visserij geen effect van betekenis op het mariene milieu, aangezien bootzegens zeer selectief
vistuig zijn, niet in contact komen met de zeebodem en niet boven de Posidonia oceanica-velden mogen worden
gebruikt.

(11)

Het verzoek heeft betrekking op 244 vaartuigen die zijn opgelijst in bijlage 5 bij het beheersplan, waarbij de
activiteiten van traditionele bootzegens in Griekse wateren zijn geregeld. De door Griekenland gevraagde
afwijking betreft bijgevolg slechts een beperkt aantal vaartuigen vergeleken met het grote verspreidingsgebied
waarin de bootzegenvloot actief is, en die vaartuigen, met een brutotonnage van 1 697,72 GT, maken ongeveer
1,5 procent van de hele Griekse vissersvloot uit.

(12)

Die vaartuigen zijn opgenomen in een lijst die overeenkomstig artikel 13, lid 9, van Verordening (EG)
nr. 1967/2006 aan de Commissie is meegedeeld.

(1) PB L 409 van 30.12.2006, blz. 9.
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(13)

Het Griekse ministerieel besluit en het beheersplan garanderen overeenkomstig artikel 13, lid 9, van Verordening
(EG) nr. 1967/2006 dat de afwijking niet zal leiden tot een toekomstige toename van de visserijinspanning.

(14)

De betrokken visserijactiviteiten voldoen aan artikel 4, lid 1, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 1967/2006,
op grond waarvan het verboden is boven deze habitats te vissen. De trek van de zegens vindt immers plaats in de
waterkolom en daarbij wordt de zeebodem niet beroerd. Voorts draagt het feit dat de Posidonia oceanica-velden in
de Griekse territoriale wateren volledig in kaart zijn gebracht, bij aan de bescherming van de Posidonia oceanica.

(15)

Artikel 8, lid 1, onder h), van Verordening (EG) nr. 1967/2006 is niet van toepassing, aangezien die eis
betrekking heeft op trawlers.

(16)

Wat de in artikel 9, lid 3, vastgestelde minimummaaswijdte betreft, neemt de Commissie er nota van dat,
aangezien de betrokken visserijactiviteiten zeer selectief zijn, een verwaarloosbaar effect op het mariene milieu
hebben en niet onder artikel 4, lid 5, vallen, Griekenland krachtens artikel 9, lid 7, van Verordening (EG)
nr. 1967/2006 in zijn beheersplan een afwijking van die bepalingen heeft toegestaan.

(17)

De betrokken visserijactiviteiten vinden plaats op zeer korte afstand van de kust en doorkruisen de activiteiten
van andere vaartuigen bijgevolg niet.

(18)

Het beheersplan garandeert dat vangsten van de in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1967/2006 genoemde
soorten minimaal zijn, aangezien de doelsoorten pikarel (Spicara smaris) en bokvis (Boops boops) zijn, die niet in
bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1967/2006 zijn vermeld, en de visserijactiviteiten zeer selectief zijn.

(19)

De visserijactiviteiten zijn zeer selectief en zijn niet op koppotigen gericht.

(20)

Het beheersplan omvat maatregelen voor de monitoring van de visserijactiviteiten en voldoet dus aan artikel 14
van Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad (1).

(21)

Overeenkomstig artikel 13, lid 9, derde alinea, van Verordening (EG) nr. 1967/2006 omvat het Griekse
beheersplan maatregelen voor de monitoring van de visserijactiviteiten.

(22)

De gevraagde afwijking moet derhalve worden toegestaan.

(23)

Griekenland moet regelmatig bij de Commissie verslag uitbrengen overeenkomstig het in het Griekse beheersplan
vervatte monitoringplan.

(24)

Dankzij een beperking van de duur van de afwijking kan worden gegarandeerd dat snel corrigerende beheersmaat
regelen worden genomen wanneer het verslag aan de Commissie op een slechte staat van instandhouding van de
beviste bestanden wijst, terwijl tegelijkertijd ruimte wordt geschapen voor een versterking van de wetenschap
pelijke basis voor een verbeterd beheersplan.

(25)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor de
visserij en de aquacultuur,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Afwijking
1.
Artikel 13, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1967/2006 is niet van toepassing op de visserij met bootzegens op
pikarel (Spicara smaris) en bokvis (Boops boops) in de territoriale wateren van Griekenland.
(1) Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad van 20 november 2009 tot vaststelling van een communautaire controleregeling die de
naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid moet garanderen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 847/96,
(EG) nr. 2371/2002, (EG) nr. 811/2004, (EG) nr. 768/2005, (EG) nr. 2115/2005, (EG) nr. 2166/2005, (EG) nr. 388/2006, (EG)
nr. 509/2007, (EG) nr. 676/2007, (EG) nr. 1098/2007, (EG) nr. 1300/2008 en (EG) nr. 1342/2008 en tot intrekking van de Verorde
ningen (EEG) nr. 2847/93, (EG) nr. 1627/94 en (EG) nr. 1966/2006 (PB L 343 van 22.12.2009, blz. 1).
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De in lid 1 bedoelde bootzegens worden gebruikt door vaartuigen:

a) waarvan het registratienummer is opgenomen in bijlage 5 bij het Griekse beheersplan;
b) die een geregistreerde activiteit in de visserij van meer dan vijf jaar hebben, en
c) die een vismachtiging hebben en hun activiteiten uitoefenen in het kader van het door Griekenland overeenkomstig
artikel 19 van Verordening (EG) nr. 1967/2006 vastgestelde beheersplan.
Artikel 2
Monitoringplan en verslag
Griekenland stuurt de Commissie een verslag toe dat overeenkomstig het in het beheersplan vervatte monitoringplan is
opgesteld.
Artikel 3
Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de
Europese Unie.
Zij is van toepassing gedurende drie jaar met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze verordening.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 31 mei 2017.
Voor de Commissie
De voorzitter
Jean-Claude JUNCKER
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UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/930 VAN DE COMMISSIE
van 31 mei 2017
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van een micro-organisme van stam DSM
11798 uit de familie Coriobacteriaceae als toevoegingsmiddel voor alle vogelsoorten en tot
wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1016/2013
(Voor de EER relevante tekst)
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 betreffende
toevoegingsmiddelen voor diervoeding (1), en met name artikel 9, lid 2, en artikel 13, lid 2,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De verlening van vergunningen voor toevoegingsmiddelen voor diervoeding, met inbegrip van de vergunnings
gronden en -procedures, is geregeld bij Verordening (EG) nr. 1831/2003.

(2)

Overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EG) nr. 1831/2003 is een aanvraag ingediend voor een nieuw gebruik
van een preparaat van een micro-organisme van stam DSM 11798 uit de familie Coriobacteriaceae evenals een
verzoek tot wijziging van de voorwaarden van de vergunning voor varkens verleend bij Uitvoeringsverordening
(EU) nr. 1016/2013 van de Commissie (2). Bij de aanvraag waren de krachtens artikel 7, lid 3, van Verordening
(EG) nr. 1831/2003 vereiste gegevens en documenten gevoegd, evenals de relevante gegevens ter ondersteuning
van het wijzigingsverzoek.

(3)

De aanvraag betreft de verlening van een vergunning voor een nieuw gebruik van het preparaat van een microorganisme van stam DSM 11798 uit de familie Coriobacteriaceae als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle
vogelsoorten, in te delen in de categorie „technologische toevoegingsmiddelen”, evenals de wijziging van de
voorwaarden van de vergunning voor varkens om het gebruik uit te breiden tot alle trichothecene mycotoxinen.

(4)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft in haar advies van 7 december 2016 (3) geconcludeerd
dat het preparaat van een micro-organisme van stam DSM 11798 uit de familie Coriobacteriaceae onder de
voorgestelde gebruiksvoorwaarden geen ongunstige gevolgen heeft voor de diergezondheid, de menselijke
gezondheid of het milieu. De EFSA heeft erkend dat het preparaat van een micro-organisme van stam DSM
11798 uit de familie Coriobacteriaceae de aanwezigheid van deoxynivalenol (DON) in besmette diervoeders kan
verminderen. Zij kwam tot de conclusie dat het preparaat de 12,13-epoxidegroep kan verminderen in een aantal
representatieve trichothecenen en in andere mycotoxinen van hetzelfde structurele type, ongeacht aan welke
diersoort of -categorie het besmette voeder wordt toegediend. Specifieke eisen voor monitoring na het in de
handel brengen acht de EFSA niet nodig. Zij heeft ook het verslag over de analysemethode voor het toevoegings
middel voor diervoeding geverifieerd dat door het bij Verordening (EG) nr. 1831/2003 ingestelde referentielabora
torium was ingediend.

(5)

Om het gebruik van het toevoegingsmiddel met andere trichothecenen toe te laten, is het passend Uitvoeringsver
ordening (EU) nr. 1016/2013 te wijzigen.

(6)

Uit de beoordeling van het preparaat van een micro-organisme van stam DSM 11798 uit de familie Coriobacte
riaceae blijkt dat aan de in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1831/2003 vermelde voorwaarden voor de
verlening van een vergunning is voldaan. Het gebruik van het preparaat zoals omschreven in de bijlage bij deze
verordening moet daarom worden toegestaan.

(7)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité
voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

(1) PB L 268 van 18.10.2003, blz. 29.
(2) Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1016/2013 van de Commissie van 23 oktober 2013 tot verlening van een vergunning voor een
preparaat van een micro-organisme van stam DSM 11798 uit de familie Coriobacteriaceae als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor
varkens (PB L 282 van 24.10.2013, blz. 36).
(3) EFSA Journal 2017;15(1):4676.
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HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Vergunningverlening
Voor het in bijlage I beschreven preparaat, dat behoort tot de categorie „technologische toevoegingsmiddelen” en de
functionele groep „stoffen ter vermindering van de verontreiniging van diervoeders met mycotoxinen”, wordt onder de
in de bijlage vastgestelde voorwaarden een vergunning voor gebruik als toevoegingsmiddel voor diervoeding verleend.
Artikel 2
Wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1016/2013
De bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1016/2013 wordt vervangen door bijlage II bij deze verordening.
Artikel 3
Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die 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, 31 mei 2017.
Voor de Commissie
De voorzitter
Jean-Claude JUNCKER

L 141/8

BIJLAGE I

Naam van
de vergun
ning
houder

Toevoegingsmiddel

Samenstelling, chemische
formule, beschrijving, analyseme
thode

Minimum
gehalte
Diersoort of
-categorie

Maximum
leeftijd

Maximum
gehalte

CFU/kg volledig diervoeder
met een vochtgehalte van
12 %

Overige bepalingen

Einde van
de
vergunning
speriode

NL

Identificatie
nummer
van het
toevoegings
middel

Categorie: technologische toevoegingsmiddelen. Functionele groep: stoffen ter vermindering van de verontreiniging van diervoeders met mycotoxinen: trichothecenen
1m01

—

Micro-organisme
van stam DSM
11798 uit de fa
milie Coriobacteri
aceae

Samenstelling van het toevoe
gingsmiddel

Vaste vorm
Karakterisering van de werk
zame stof
Levensvatbare cellen van: mi
cro-organisme van stam
DSM 11798 uit de familie
Coriobacteriaceae
Analysemethode (1)
Kwantificering van het mi
cro-organisme van stam
DSM 11798 uit de familie
Coriobacteriaceae: gietplaatme
thode onder gebruikmaking
van VM-agar aangevuld met
oxyrase.
Identificatie van het microorganisme van stam DSM
11798 uit de familie Corio
bacteriaceae:
pulsed-fieldgelelektroforese (PFGE).

—

1,7 × 108

—

1. In de gebruiksaanwijzing voor het
toevoegingsmiddel en voormengsels
worden de opslagomstandigheden en
de stabiliteit bij warmtebehandeling
vermeld.
2. Het gebruik van het toevoegingsmid
del is toegestaan in diervoeding die
voldoet aan de Europese regelgeving
inzake ongewenste stoffen in diervoe
ding.
3. Het gebruik is toegestaan in diervoe
ding die de volgende toegelaten cocci
diostatica bevat: narasin/nicarbazine,
salinomycine-natrium, monensin-na
trium, robenidinehydrochloride, dicla
zuril, narasin of nicarbazine.
4. Voor gebruikers van het toevoegings
middel en voormengsels moeten de
exploitanten van diervoederbedrijven
operationele procedures en organisa
torische maatregelen vaststellen om
mogelijke risico's bij gebruik te voor
komen. Indien die risico's met deze
procedures en maatregelen niet kun
nen worden uitgebannen of tot een
minimum kunnen worden terugge
bracht, worden bij het gebruik van
het toevoegingsmiddel en de voor
mengsels persoonlijke beschermings
middelen gebruikt, waaronder adem
halingsbescherming.

1.6.2017
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BIJLAGE II

„BIJLAGE

Naam van
de vergun
ninghouder

Toevoegingsmiddel

Samenstelling, chemische formule,
beschrijving, analysemethode

Diersoort of
-categorie

Maxi
mumleef
tijd

Minimum
gehalte

Maximum
gehalte

CFU/kg volledig diervoeder
met een vochtgehalte van
12 %

Overige bepalingen

Einde van de
vergunnings
periode

NL

Identificatie
nummer
van het
toevoegings
middel

Categorie: technologische toevoegingsmiddelen. Functionele groep: stoffen ter vermindering van de verontreiniging van diervoeders met mycotoxinen: trichothecenen
1m01

—

Samenstelling van het toevoe
gingsmiddel
Preparaat van een micro-orga
nisme van stam DSM 11798
uit de familie Coriobacteriaceae
met minimaal 5 × 109 CFU/g
toevoegingsmiddel.
Vaste vorm
Karakterisering van de werkzame
stof
Levensvatbare cellen van: mi
cro-organisme van stam DSM
11798 uit de familie Coriobac
teriaceae
Analysemethode (1)
Kwantificering van het microorganisme van stam DSM
11798 uit de familie Coriobac
teriaceae: gietplaatmethode on
der gebruikmaking van VMagar aangevuld met oxyrase.
Identificatie van het micro-or
ganisme van stam DSM 11798
uit de familie Coriobacteriaceae:
pulsed-field-gelelektroforese
(PFGE).

Varkens

—

1,7 × 108

—

1. In de gebruiksaanwijzing voor
het toevoegingsmiddel en voor
mengsels worden de opslagom
standigheden en de stabiliteit bij
warmtebehandeling vermeld.
2. Het gebruik van het toevoegings
middel is toegestaan in diervoe
ding die voldoet aan de Europese
regelgeving inzake ongewenste
stoffen in diervoeding.
3. Voor gebruikers van het toevoe
gingsmiddel en voormengsels
moeten de exploitanten van
diervoederbedrijven operationele
procedures en organisatorische
maatregelen vaststellen om mo
gelijke risico's bij gebruik te
voorkomen. Indien die risico's
met deze procedures en maatre
gelen niet kunnen worden uitge
bannen of tot een minimum
kunnen worden teruggebracht,
worden bij het gebruik van het
toevoegingsmiddel en de voor
mengsels persoonlijke bescher
mingsmiddelen gebruikt, waar
onder ademhalingsbescherming.

13 novem
ber 2023
Publicatieblad van de Europese Unie
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(1) Nadere bijzonderheden over de analysemethoden zijn te vinden op de website van het referentielaboratorium: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports”
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UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/931 VAN DE COMMISSIE
van 31 mei 2017
tot vaststelling van de toewijzingscoëfficiënt die moet worden toegepast op de hoeveelheden
waarop de invoercertificaataanvragen betrekking hebben die van 19 mei 2017 tot en met 26 mei
2017 zijn ingediend in het kader van bij Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2081 geopende
tariefcontingenten voor bepaalde granen van oorsprong uit Oekraïne
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, leden 1 en 3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2081 van de Commissie (2) zijn tariefcontingenten geopend voor de invoer
van bepaalde granen van oorsprong uit Oekraïne.

(2)

Bij artikel 1, lid 1, van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2081 is, voor de periode van 1 januari 2017 tot en
met 31 december 2017, de hoeveelheid van het contingent met volgnummer 09.4306 vastgesteld op
960 000 ton.

(3)

De hoeveelheden waarop de invoercertificaataanvragen betrekking hebben die van 19 mei 2017, vanaf 13.00 uur,
tot en met 26 mei 2017 om 13.00 uur (plaatselijke tijd Brussel) zijn ingediend, overschrijden de beschikbare
hoeveelheden wat het contingent met volgnummer 09.4306 betreft. Bijgevolg dient te worden bepaald in
hoeverre invoercertificaten kunnen worden afgegeven door de overeenkomstig artikel 7, lid 2, van Verordening
(EG) nr. 1301/2006 van de Commissie (3) berekende toewijzingscoëfficiënt vast te stellen die moet worden
toegepast op de voor het betrokken contingent gevraagde hoeveelheden.

(4)

Voorts dient, met betrekking tot de lopende contingentperiode, de afgifte van invoercertificaten voor het in
Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2081 bedoelde tariefcontingent met volgnummer 09.4306 te worden
geschorst.

(5)

Met het oog op de efficiëntie van de maatregel dient deze verordening in werking te treden op de dag van de
bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
1.
Wat betreft de hoeveelheden waarop invoercertificaataanvragen betrekking hebben voor het contingent met
volgnummer 09.4306, zoals vermeld in de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2081, en die zijn ingediend van
19 mei 2017, vanaf 13.00 uur, tot en met 26 mei 2017 om 13.00 uur (plaatselijke tijd Brussel), wordt een toewijzings
coëfficiënt toegepast van 86,524176 % voor aanvragen ingediend in het kader van het tariefcontingent met volgnummer
09.4306.
2.
De indiening van nieuwe certificaataanvragen voor het contingent met volgnummer 09.4306, zoals vermeld in de
bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2081, wordt voor de lopende contingentperiode geschorst met ingang van
26 mei 2017 om 13.00 uur (plaatselijke tijd Brussel).
(1) PB L 347 van 20.12.2013, blz. 671.
(2) Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2081 van de Commissie van 18 november 2015 betreffende de opening en de wijze van beheer van
tariefcontingenten voor de invoer van bepaalde granen van oorsprong uit Oekraïne (PB L 302 van 19.11.2015, blz. 81).
(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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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, 31 mei 2017.
Voor de Commissie,
namens de voorzitter,
Jerzy PLEWA

Directeur-generaal
Directoraat-generaal Landbouw en Plattelandsontwikkeling
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BESLUITEN
BESLUIT (EU) 2017/932 VAN DE RAAD
van 23 mei 2017
tot wijziging van Besluit 1999/70/EG betreffende de externe accountants van de nationale centrale
banken, met betrekking tot de externe accountants van de Nationale Bank van België/Banque
Nationale de Belgique
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien Protocol nr. 4 betreffende de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale
Bank, gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en aan het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie, en met name artikel 27.1,
Gezien de aanbeveling van de Europese Centrale Bank van 31 maart 2017 aan de Raad van de Europese Unie
betreffende de externe accountants van de Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (ECB/2017/8) (1),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De rekeningen van de Europese Centrale Bank (ECB) en van de nationale centrale banken van de lidstaten die de
euro als munt hebben, dienen te worden gecontroleerd door onafhankelijke externe accountants die zijn
aanbevolen door de Raad van bestuur van de ECB en zijn aanvaard door de Raad.

(2)

Het mandaat van de externe accountants van de Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique,
Ernst & Young Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d'Entreprises, is na de audit van het boekjaar 2016 verstreken. Het is
derhalve noodzakelijk om met ingang van het boekjaar 2017 externe accountants te benoemen.

(3)

De Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique heeft Mazars Réviseurs d'entreprises/Mazars Bedrijfs
revisoren SCRL/CVBA geselecteerd als haar externe accountants voor de boekjaren 2017 tot en met 2022.

(4)

De Raad van bestuur van de ECB heeft aanbevolen Mazars Réviseurs d'entreprises/Mazars Bedrijfsrevisoren SCRL/
CVBA te benoemen tot externe accountants van de Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique voor
de boekjaren 2017 tot en met 2022.

(5)

Op grond van de aanbeveling van de Raad van bestuur van de ECB moet Besluit 1999/70/EG van de Raad (2)
dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
In artikel 1 van Besluit 1999/70/EG wordt lid 1 vervangen door:
„1.
Mazars Réviseurs d'entreprises/Mazars Bedrijfsrevisoren SCRL/CVBA worden aanvaard als externe accountants
van de Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique voor de boekjaren 2017 tot en met 2022.”.

Artikel 2
Dit besluit wordt van kracht op de dag van kennisgeving.
(1) PB C 120 van 13.4.2017, blz. 1.
(2) Besluit 1999/70/EG van de Raad van 25 januari 1999 betreffende de externe accountants van de nationale centrale banken (PB L 22 van
29.1.1999, blz. 69).
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Artikel 3
Dit besluit is gericht tot de ECB.

Gedaan te Brussel, 23 mei 2017.
Voor de Raad
De voorzitter
E. SCICLUNA
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BESLUIT (EU) 2017/933 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 16 november 2016
betreffende een algemeen kader voor de delegatie van besluitvormingsbevoegdheden voor met
toezichttaken verband houdende rechtsinstrumenten (ECB/2016/40)
DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
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)

De toedeling van toezichttaken krachtens Verordening (EU) nr. 1024/2013 (1) van de Europese Centrale Bank
(ECB) is een uitdaging voor de doeltreffendheid en de efficiëntie van het besluitvormingsproces van de ECB,
gezien het hoge aantal besluiten dat is vereist met betrekking tot de bankentoezichttaken van de ECB.

(2)

Luidens artikel 13, lid 2, van het Verdrag betreffende de Europese Unie handelt iedere instelling binnen de
grenzen van de bevoegdheden die haar in de Verdragen zijn toegedeeld en volgens de daarin bepaalde procedures,
voorwaarden en doelstellingen. Artikel 9.3 van de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van
de Europese Centrale Bank (ECB) (hierna: de „ESCB-statuten”) bepaalt dat de ECB twee besluitvormende organen
heeft, te weten de Raad van bestuur en de directie.

(3)

Artikel 11.6 van de ESCB-statuten stelt de verantwoordelijkheid van de directie voor de lopende zaken van de
ECB vast. Dienaangaande bepalen artikel 10.1 en artikel 10.2 van het reglement van orde van de Europese
Centrale Bank (hierna, het „reglement van orde”), zoals vastgesteld in Besluit ECB/2004/2 (2), dat alle ECB-arbeids
eenheden onder het beheer van de directie vallen. Luidens artikel 13 quaterdecies.1. van het reglement van orde
behoren toezichttaken tot de bevoegdheden van de directie met betrekking tot de interne structuur en het
personeel van de ECB.

(4)

Overeenkomstig artikel 25 van Verordening (EU) nr. 1024/2013 vervult de ECB de haar opgedragen taken
zonder afbreuk te doen aan en gescheiden van haar taken op het gebied van monetair beleid en andere taken.
Voorts bepaalt artikel 25 dat personeelsleden die zijn betrokken bij de uitvoering van deze taken, in de organisa
tiestructuur zijn gescheiden van het personeel dat betrokken is bij de uitvoering van andere aan de ECB
opgedragen taken, en vallen onder afzonderlijke rapportagelijnen. Aan deze organisatorische scheiding, waarbij
personeelsleden die zijn betrokken bij de uitvoering van de aan de ECB krachtens Verordening (EU)
nr. 1024/2013 opgedragen taken, rapporteren aan de voorzitter van de Raad van toezicht, is uitvoering gegeven
overeenkomstig Besluit ECB/2014/39 (3).

(5)

De directie heeft geen besluitvormende bevoegdheden met betrekking tot toezichtbesluiten. Luidens artikel 26,
lid 1, van Verordening (EU) nr. 1024/2013 is de Raad van toezicht het interne orgaan dat taken plant en uitvoert
die Verordening (EU) nr. 1024/2013 aan de ECB heeft opgedragen. Luidens artikel 26, lid 8, van Verordening
(EU) nr. 1024/2013 verricht de Raad van toezicht de voorbereiding met betrekking tot de aan de ECB
opgedragen toezichttaken en legt hij de Raad van bestuur volledige ontwerpbesluiten voor ter aanneming door
laatstgenoemde, indien de Raad van bestuur geen bezwaar maakt. Overeenkomstig artikel 129, lid 1, van het
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) en artikel 9.3 van de ESCB-statuten is de Raad van
toezicht geen besluitvormend orgaan van de ECB.

(6)

De jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ) behelst dat een procedure voor delegatie
van besluiten noodzakelijk kan zijn, rekening houdend met het aanzienlijke aantal besluiten dat een instelling
moet vaststellen, opdat de instelling haar taken kan uitvoeren. Het HvJ heeft bevestigd dat het een aan alle institu
tionele stelsels (4) inherent beginsel is dat de werking van een besluitvormend orgaan wordt gewaarborgd.

(1) Verordening (EU) nr. 1024/2013 van de Raad van 15 oktober 2013 waarbij aan de Europese Centrale Bank specifieke taken worden
opgedragen betreffende het beleid inzake het prudentieel toezicht op kredietinstellingen (PB L 287 van 29.10.2013, blz. 63).
(2) 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).
(3) Besluit ECB/2014/39 van 17 september 2014 houdende de tenuitvoerlegging van scheiding tussen de monetaire beleidsfunctie en de
toezichtfunctie van de Europese Centrale Bank (PB L 300 van 18.10.2014, blz. 57).
(4) Arresten van het Hof van Justitie van 23 september 1986, AKZO Chemie BV en AKZO Chemie UK Ltd/Commissie, 5/85,
ECLI:EU:C:1986:328, punt 37, en van 26 mei 2005, Carmine Salvatore Tralli/ECB, C‑301/02 P, ECLI:EU:C:2005:306, punt 59.
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Derhalve omvatten de aan een instelling opgedragen bevoegdheden het recht om overeenkomstig de bepalingen
van het VWEU een aantal van die bepalingen te delegeren, behoudens door de instelling nader uitgewerkte
voorwaarden. Een Unie-instelling kan derhalve maatregelen van organisatorische aard vaststellen houdende de
delegatie van bevoegdheden aan haar eigen interne besluitvormende organen, voor zover die maatregelen gerecht
vaardigd zijn en het evenredigheidsbeginsel respecteren.
(7)

Een algemeen kaderbesluit inzake delegatie is vereist als onderdeel van de interne organisatie van de ECB en haar
besluitvormende organen. De rechtsinstrumenten wier vaststelling kan worden gedelegeerd, omvatten toezichtbe
sluiten, zoals bedoeld in artikel 2, lid 26, van Verordening (EU) nr. 468/2014 van de Europese Centrale Bank
(ECB/2014/17) (1), of met toezichttaken verband houdende instructies zoals bedoeld in artikel 17 bis.3. van het
reglement van orde. Dit algemene kaderbesluit strekt ter verduidelijking van de te volgen procedure voor de
vaststelling van specifieke toezichtbesluiten en moet de reikwijdte van de verantwoordelijkheden van de directie
vaststellen, en van hoofden van ECB-arbeidseenheden aan wie de besluitvormingsbevoegdheden worden
gedelegeerd. Dit algemene kaderbesluit mag aan de uitvoering van ECB-toezichttaken geen afbreuk doen en moet
de bevoegdheden van de Raad van toezicht om volledige ontwerpbesluiten aan de Raad van bestuur voor te
leggen, onverlet laten.

(8)

Binnen dit kader moet de Raad van bestuur overeenkomstig dit algemene kaderbesluit en de geen-bezwaarpro
cedure in artikel 26, lid 8, van Verordening (EU) nr 1024/2013 delegatiebesluiten vaststellen. Zulks strookt met
de jurisprudentie van het HvJ, dat stelt dat een delegatiebesluit moet worden genomen krachtens de procedure die
van toepassing zou zijn indien de delegerende autoriteit een finaal besluit zou vaststellen. De Raad van toezicht
kan overeenkomstig artikel 26, lid 8, van Verordening (EU) nr. 1024/2013 steeds volledige ontwerpbesluiten aan
de Raad van bestuur voorleggen ter intrekking of wijziging van een specifiek delegatiebesluit. Die intrekking of
wijziging laat enig vastgesteld gedelegeerd besluit onverlet. Besluiten inzake aangelegenheden die buiten de
werkingssfeer van het delegatiebesluit vallen, moeten overeenkomstig de geen-bezwaarprocedure worden
vastgesteld,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Aanvullende karakter
Dit besluit vult het reglement van orde aan.

Artikel 2
Onderwerp en werkingssfeer
Dit besluit stelt regels vast inzake de delegatie van duidelijk afgebakende besluitvormingsbevoegdheden van de Raad van
bestuur in verband met toezichtrechtsinstrumenten.

Artikel 3
Definities
De in dit besluit gebezigde terminologie heeft dezelfde betekenis als de in het reglement van orde bedoelde termen,
samen met de volgende definities:
1) „toezichtrechtsinstrument”: een rechtsinstrument aangaande de ECB-toezichttaken;
2) „delegatiebesluit”: een besluit van de Raad van bestuur om besluitvormingsbevoegdheden in verband met toezicht
rechtsinstrumenten te delegeren aan hoofden van ECB-arbeidseenheden;
(1) Verordening (EU) nr. 468/2014 van de Europese Centrale Bank van 16 april 2014 tot vaststelling van een kader voor samenwerking
binnen het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme tussen de Europese Centrale Bank en nationale bevoegde autoriteiten en met
nationale aangewezen autoriteiten (GTM-kaderverordening) (ECB/2014/17) (PB L 141 van 14.5.2014, blz. 1).
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3) „benoemingsbesluit”: een directiebesluit tot benoeming van een of meerdere hoofden van ECB-arbeidseenheden om
besluiten te nemen op basis van een delegatiebesluit;
4) „gedelegeerd besluit”: een besluit in verband met toezichtrechtsinstrumenten dat werd genomen op basis van
gedelegeerde besluitvormingsbevoegdheden.

Artikel 4
Delegatiebesluiten
De Raad van bestuur kan besluitvormingsbevoegdheden in verband met toezichtrechtsinstrumenten delegeren aan
hoofden van ECB-arbeidseenheden door overeenkomstig de procedure van artikel 26, lid 8, van Verordening (EU)
nr. 1024/2013 een delegatiebesluit vast te stellen. Een delegatiebesluit omvat een gedetailleerde uiteenzetting van het
toepassingsgebied van de te delegeren aangelegenheid en de voorwaarden op grond waarvan die bevoegdheden mogen
worden uitgeoefend; het delegatiebesluit treedt in werking na vaststelling van een benoemingsbesluit van de directie
overeenkomstig artikel 5.

Artikel 5
Benoemingsbesluiten
1.
De directie kan een of meerdere hoofden van ECB-arbeidseenheden benoemen om besluiten te nemen op basis van
een delegatiebesluit door een benoemingsbesluit vast te stellen na raadpleging van de voorzitter van de Raad van
toezicht.
2.
De in lid 1 bedoelde hoofden van ECB-arbeidseenheden worden geselecteerd uit de hoofden van ECB-arbeids
eenheden die toezichttaken uitvoeren die organisatorisch gescheiden zijn van de taken van personeelsleden die andere
aan de ECB overeenkomstig artikel 25 van Verordening (EU) nr. 1024/2013 opgedragen taken uitvoeren. De selectie van
de hoofden van ECB-arbeidseenheden houdt tevens rekening met het belang van het delegatiebesluit en het aantal
geadresseerden waaraan gedelegeerde besluiten gestuurd moeten worden.

Artikel 6
Gedelegeerde besluiten
1.

Gedelegeerde besluiten worden namens en onder de verantwoordelijkheid van de Raad van bestuur vastgesteld.

2.
Enerzijds werd een hoofd van een ECB-arbeidseenheid benoemd om besluiten te nemen op basis van een delegatie
besluit overeenkomstig artikel 5, lid 1, anderzijds worden gedelegeerde besluiten getekend door dat hoofd van een
ECB-arbeidseenheid. Indien meerdere hoofden van ECB-arbeidseenheden werden benoemd om besluiten te nemen op
basis van een delegatiebesluit overeenkomstig artikel 5, lid 1, worden gedelegeerde besluiten getekend door de hoofden
van ECB-arbeidseenheden die het gedelegeerde besluit hebben vastgesteld.

Artikel 7
Registratie van en rapportage betreffende gedelegeerde besluiten
1.
Het secretariaat van de Raad van toezicht houdt een register bij van overeenkomstig dit besluit vastgestelde
gedelegeerde besluiten en stelt het secretariaat van de Raad van bestuur maandelijks in kennis van die besluiten.
2.
Het secretariaat van de Raad van bestuur dient bij de Raad van bestuur en de Raad van toezicht een kwartaalverslag
in betreffende de uitoefening van gedelegeerde besluitvormingsbevoegdheden in verband met toezichtrechtsinstrumenten.
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Artikel 8
Toetsing van gedelegeerde besluiten
1.
Gedelegeerde besluiten kunnen getoetst worden binnen het kader van een interne administratieve toetsing overeen
komstig artikel 24 van Verordening (EU) nr. 1024/2013 en zoals bepaald in Besluit ECB/2014/16 (1).
2.
In geval van een dergelijke administratieve toetsing houdt de Raad van toezicht rekening met het advies van de ad
ministratieve raad voor toetsing en legt de Raad van bestuur een nieuw ontwerpbesluit voor ter vaststelling overeen
komstig de geen-bezwaarprocedure in artikel 26, lid 8, van Verordening (EU) nr. 1024/2013.
Artikel 9
Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op de twintigste dag volgende op de publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese
Unie.

Gedaan te Frankfurt am Main, 16 november 2016.
De president van de ECB
Mario DRAGHI

(1) Besluit ECB/2014/16 van 14 april 2014 betreffende de oprichting van een administratieve raad voor toetsing en zijn werkwijze
(PB L 175 van 14.6.2014, blz. 47).
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BESLUIT (EU) 2017/934 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 16 november 2016
betreffende de delegatie van besluiten inzake de significantie van onder toezicht staande entiteiten
(ECB/2016/41)
DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Verordening (EU) nr. 1024/2013 van de Raad van 15 oktober 2013 waarbij aan de Europese Centrale Bank
specifieke taken worden opgedragen betreffende het beleid inzake het prudentieel toezicht op kredietinstellingen (1), en
met name artikel 6,
Gezien Besluit (EU) 2017/933 van de Europese Centrale Bank van 16 november 2016 betreffende een algemeen kader
voor de delegatie van besluitvormingsbevoegdheden voor met toezichttaken verband houdende rechtsinstrumenten
(ECB/2016/40) (2), en met name artikel 4,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Artikel 6, lid 4, van Verordening (EU) nr. 1024/2013 zet de criteria uiteen voor kredietinstellingen, financiële
holdings of gemengde financiële holdings om te worden aangemerkt als een belangrijke onder toezicht staande
entiteit. De criteria ter vaststelling van significantie zijn nader uiteengezet in deel IV van Verordening (EU)
nr. 468/2014 van de Europese Centrale Bank (ECB/2014/17) (3).

(2)

Luidens artikel 39 van Verordening (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17) wordt een onder toezicht staande entiteit
beschouwd als een belangrijke onder toezicht staande entiteit indien de Europese Centrale Bank (ECB) dat bepaalt
in een besluit dat gericht is tot de betreffende onder toezicht staande entiteit. Artikel 40 van die verordening
bepaalt dat, indien een of meer onder toezicht staande entiteiten onderdeel vormen van een onder toezicht
staande groep, de criteria voor het vaststellen van significantie worden bepaald op het hoogste consolidatieniveau
binnen deelnemende lidstaten en elke onder toezicht staande entiteit wordt beschouwd als belangrijk overeen
komstig die criteria.

(3)

Luidens artikel 43, lid 3, van Verordening (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17) is de ECB gerechtigd om op elk
moment na ontvangst van relevante informatie te toetsen of aan de significantiecriteria werd voldaan.

(4)

Nieuwe significantiebesluiten vallen niet onder het toepassingsgebied van dit besluit. De vaststelling van een
wijziging van een significantiebesluit moet de toepassing van artikel 22 van Verordening (EU) nr. 1024/2013 en
van deel III, titel 2, van Verordening (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17) onverlet laten.

(5)

Een wijziging van een significantiebesluit dat een belangrijke onder toezicht staande entiteit, of een belangrijke
onder toezicht staande groep, niet langer aanmerkt als belangrijk, moet niet middels een gedelegeerd besluit
worden genomen indien het besluit is gebaseerd op artikel 70 van Verordening (EU) nr. 468/2014
(ECB/2014/17).

(6)

In haar hoedanigheid van bevoegde autoriteit binnen het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme voor alle
belangrijke onder toezicht staande entiteiten moet de ECB elk jaar een aanzienlijk aantal besluiten vaststellen die
de huidige significantiebesluiten wijzigen. Opdat haar besluitvormingsorganen functioneren, is een delegatiebesluit
noodzakelijk met betrekking tot de vaststelling van besluiten tot wijziging van significantiebesluiten. Het Hof van
Justitie van de Europese Unie (HvJ) heeft bevestigd dat delegatie van autoriteit noodzakelijk is opdat een instelling
ter vervulling van haar taken een aanzienlijk aantal besluiten kan vaststellen. Evenzo heeft het HvJ erkend dat het
noodzakelijk is de werking van een besluitvormingsorgaan te waarborgen, zijnde een beginsel dat inherent is aan
alle institutionele stelsels (4). Om het besluitvormingsproces met betrekking tot de vaststelling van een wijziging
van een significantiebesluit te bevorderen, is een delegatiebesluit noodzakelijk.

(1) PB L 287 van 29.10.2013, blz. 63.
(2) Zie blz. 14 van dit Publicatieblad.
(3) Verordening (EU) nr. 468/2014 van de Europese Centrale Bank van16 april 2014 tot vaststelling van een kader voor samenwerking
binnen het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme tussen de Europese Centrale Bank en nationale bevoegde autoriteiten en met
nationale aangewezen autoriteiten (GTM-kaderverordening)(ECB/2014/17) (PB L 141 van 14.5.2014, blz. 1).
(4) Arresten van het Hof van Justitie van 23 september 1986, AKZO Chemie BV en AKZO Chemie UK Ltd/Commissie, 5/85,
ECLI:EU:C:1986:328, punt 37, en van 26 mei 2005, Carmine Salvatore Tralli/ECB, C‑301/02 P, ECLI:EU:C:2005:306, punt 59.
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(7)

Delegatie van besluitvormingsbevoegdheden moet beperkt en evenredig zijn en gebaseerd zijn op specifieke
criteria. Alhoewel besluiten inzake significantie van een onder toezicht staande groep een lijst omvatten van
entiteiten die vallen binnen het bereik van de belangrijke onder toezicht staande groep, moeten die specifieke
criteria verwijzen naar een wijziging van de samenstelling van een belangrijke onder toezicht staande groep, of
een gewijzigde naam van een belangrijke onder toezicht staande entiteit, hetgeen gerechtvaardigd moet zijn en
recht doet aan het evenredigheidsbeginsel.

(8)

Besluit (EU) 2017/933 (ECB/2016/40) verduidelijkt de te volgen procedure voor de vaststelling van specifieke
toezichtbesluiten en verduidelijkt tevens aan welke personen besluitvormingsbevoegdheden gedelegeerd mogen
worden. Dat besluit doet geen afbreuk aan de uitvoering door de ECB van ECB-toezichttaken en laat de
bevoegdheden van de Raad van toezicht onverlet om volledige ontwerpbesluiten aan de Raad van bestuur voor te
leggen.

(9)

Indien niet is voldaan aan de in dit besluit vastgelegde criteria voor de vaststelling van een gedelegeerd besluit,
moeten wijzigingen van een significantiebesluit worden vastgesteld overeenkomstig de geen-bezwaarprocedure
van artikel 26, lid 8, van Verordening (EU) nr. 1024/2013 en artikel 13 octies van Besluit ECB/2004/2 (1). Dit
besluit mag aan de uitvoering van ECB-toezichttaken geen afbreuk doen en moet de bevoegdheden van de Raad
van toezicht onverlet laten om volledige ontwerpbesluiten aan de Raad van bestuur voor te leggen.

(10)

Gedelegeerde ECB-besluiten kunnen getoetst worden binnen het kader van een administratieve toetsing overeen
komstig artikel 24 van Verordening (EU) nr. 1024/2013 en zoals nader bepaald in Besluit ECB/2014/16 (2). In
geval van een dergelijke administratieve toetsing houdt de Raad van toezicht rekening met het advies van de ad
ministratieve raad voor toetsing en legt de Raad van bestuur een nieuw ontwerpbesluit voor ter vaststelling
overeenkomstig de geen-bezwaarprocedure,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Definities
Binnen het kader van dit Besluit gelden de volgende definities:
1) „wijziging van een significantiebesluit”: een besluit dat werd vastgesteld na een significantietoetsing overeenkomstig
artikel 43, lid 3, of artikel 52, lid 1, van Verordening (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17), dat een EU-besluit wijzigt of
intrekt, dat een onder toezicht staande entiteit, of een onder toezicht staande groep, aanmerkte als belangrijk binnen
het kader van artikel 6, lid 4, van Verordening (EU) nr. 1024/2013;
2) „deelnemende lidstaat”: deelnemende lidstaat zoals bedoeld in artikel 2, punt 1, van Verordening (EU)
nr. 1024/2013;
3) „belangrijke onder toezicht staande entiteit”: een belangrijke onder toezicht staande entiteit zoals bedoeld in artikel 2,
punt 16, van Verordening (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17);
4) „onder toezicht staande entiteit”: een onder toezicht staande entiteit zoals bedoeld in artikel 2, punt 20, van
Verordening (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17);
5) „onder toezicht staande groep”: een onder toezicht staande groep zoals bedoeld in artikel 2, punt 21, van
Verordening (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17);
6) „belangrijke onder toezicht staande groep”: een belangrijke onder toezicht staande groep zoals bedoeld in artikel 2,
punt 22, van Verordening (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17).
7) „gedelegeerd besluit”: een besluit dat door de Raad van bestuur krachtens Besluit (EU) 2017/933 (ECB/2016/40)
werd genomen op basis van een delegatie van bevoegdheden;
8) „hoofden van arbeidseenheden”: hoofden van arbeidseenheden van de ECB aan wie de bevoegdheid werd gedelegeerd
wijzigingen vast te stellen van significantiebesluiten.
(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).
(2) Besluit ECB/2014/16 van 14 april 2014 betreffende de oprichting van een administratieve raad voor toetsing en zijn werkwijze
(PB L 175 van 14.6.2014, blz. 47).
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Artikel 2
Delegatie van wijzigingen van significantiebesluiten.
1.
Overeenkomstig artikel 4 van Besluit (EU) 2017/933 (ECB/2016/40) delegeert de Raad van bestuur bij deze de
vaststelling van wijzigingen van significantiebesluiten aan de hoofden van arbeidseenheden die de directie overeen
komstig artikel 5 van dat besluit heeft benoemd.
2.
Wijzigingen van een significantiebesluit worden alleen middels een gedelegeerd besluit vastgesteld indien is voldaan
aan de in artikel 3 bedoelde criteria voor de vaststelling van gedelegeerde besluiten.
Artikel 3
Criteria voor de vaststelling van gedelegeerde besluiten
1.
Wijzigingen van significantiebesluiten die onder toezicht staande entiteiten binnen een belangrijke onder toezicht
staande groep als belangrijk aanmerken, worden middels een gedelegeerd besluit vastgesteld indien voor de belangrijke
onder toezicht staande groep blijvend wordt voldaan aan de criteria voor de vaststelling van significantie op het hoogste
consolidatieniveau binnen deelnemende lidstaten overeenkomstig de bepalingen van deel IV van Verordening (EU)
nr. 468/2014 (ECB/2014/17).
2.
Wijzigingen van significantiebesluiten die onder toezicht staande entiteiten binnen een belangrijke onder toezicht
staande groep niet langer als belangrijk aanmerken, worden middels een gedelegeerd besluit vastgesteld indien voor de
belangrijke onder toezicht staande groep blijvend wordt voldaan aan de criteria voor de vaststelling van significantie op
het hoogste consolidatieniveau binnen deelnemende lidstaten overeenkomstig de bepalingen van deel IV van Verordening
(EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17).
3.
Wijzigingen van significantiebesluiten die belangrijke onder toezicht staande entiteiten, of belangrijke onder
toezicht staande groepen, niet langer als belangrijk aanmerken, worden slechts middels een gedelegeerd besluit
vastgesteld indien niet langer wordt voldaan aan de criteria voor de vaststelling van significantie op het hoogste consoli
datieniveau binnen deelnemende lidstaten overeenkomstig de bepalingen van deel IV van Verordening (EU) nr. 468/2014
(ECB/2014/17).
4.
Wijzigingen van significantiebesluiten die de naam van onder toezicht staande entiteiten wijzigen, worden middels
een gedelegeerd besluit vastgesteld indien geen aanvullende informatie werd gecommuniceerd aan de ECB die relevant is
voor de indeling van de onder toezicht staande entiteit.
5.
Wijzigingen van significantiebesluiten worden niet middels een gedelegeerd besluit vastgesteld indien de betrokken
onder toezicht staande entiteit, of onder toezicht staande groep, overeenkomstig artikel 59 van Verordening (EU)
nr. 468/2014 (ECB/2014/17) als belangrijk werd aangemerkt.
6.
Wijzigingen van significantiebesluiten worden niet middels een gedelegeerd besluit vastgesteld indien de ECB een
schriftelijk document ontvangt waarin de indeling als een belangrijke of minder belangrijke onder toezicht staande
entiteit wordt betwist.
Artikel 4
Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op de twintigste dag volgende op de publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese
Unie.

Gedaan te Frankfurt am Main, 16 november 2016.
De president van de ECB
Mario DRAGHI
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BESLUIT (EU) 2017/935 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 16 november 2016
betreffende de delegatie van de bevoegdheid tot vaststelling van deskundigheids- en
betrouwbaarheidsbesluiten en de beoordeling van deskundigheids- en betrouwbaarheidsvereisten
(ECB/2016/42)
DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Verordening (EU) nr. 1024/2013 van de Raad van 15 oktober 2013 waarbij aan de Europese Centrale Bank
specifieke taken worden opgedragen betreffende het beleid inzake het prudentieel toezicht op kredietinstellingen (1), en
met name artikel 4, lid 1, onder e),
Gezien Besluit (EU) 2017/933 van de Europese Centrale Bank van 16 november 2016 betreffende een algemeen kader
voor de delegatie van besluitvormingsbevoegdheden voor met toezichttaken verband houdende rechtsinstrumenten
(ECB/2016/40) (2), en met name artikel 4,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Als de voor belangrijke onder toezicht staande entiteiten bevoegde autoriteit is de Europese Centrale Bank (ECB)
er verantwoordelijk voor dat overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder e), van Verordening (EU) nr. 1024/2013 en
artikel 93 en 94 van Verordening (EU) nr. 468/2014 van de Europese Centrale Bank (ECB/2014/17) (3)
gewaarborgd wordt dat leden van de leidinggevende organen van die entiteiten voldoen aan de deskundigheidsen betrouwbaarheidsvereisten.

(2)

Artikel 91 van Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad (4) vereist dat: a) leden van het
leidinggevend orgaan steeds als voldoende betrouwbaar bekendstaan en beschikken over voldoende kennis,
vaardigheden en ervaring voor de vervulling van hun taken, en dat het leidinggevend orgaan in zijn geheel
genomen beschikt over voldoende kennis, vaardigheden en ervaring om inzicht te hebben in de bedrijfsactiviteiten
van de instelling; b) alle leden van het leidinggevend orgaan genoeg tijd besteden aan de vervulling van hun taken
in de instelling en, dat afhankelijk van individuele omstandigheden en van de aard, de schaal en de complexiteit
van de werkzaamheden van de instelling het aantal bestuursfuncties dat een lid van het leidinggevend orgaan
vervult een bepaald aantal niet mag overschrijden; c) elk lid van het leidinggevend orgaan eerlijk, integer en met
onafhankelijkheid van geest handelt; d) onder toezicht staande entiteiten een beleid ter bevordering van diversiteit
binnen het leidinggevend orgaan voeren.

(3)

Overeenkomstig artikel 4, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1024/2013 past de ECB bij de vervulling van haar
toezichttaken alle toepasselijke Uniewetgeving toe, en wanneer het daarbij gaat om richtlijnen, de nationale
wetgeving waarbij die richtlijnen zijn omgezet. Op de ECB zijn ook de door de Europese Bankautoriteit (EBA)
ontwikkelde technische regulerings- en uitvoeringsnormen van toepassing, die de Europese Commissie overeen
komstig de artikelen 10 tot en met 15 van Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de
Raad (5) heeft vastgesteld. De ECB moet alles in het werk stellen om te voldoen aan de door de EBA uit hoofde
van artikel 16 van Verordening (EU) nr. 1093/2010 ontwikkelde richtsnoeren en aanbevelingen, en om te
voldoen aan het door de EBA overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1093/2010 ontwikkelde Europees Handboek
voor het toezicht.

(4)

Volgens EBA-Richtsnoeren EBA/GL/2012/06 van de Europese Bankautoriteit (6) moet bij de beoordeling van de
geschiktheid van een lid naast de criteria betreffende de reputatie en ervaring van het lid ook rekening worden
gehouden met criteria die relevant zijn voor de werking van het leidinggevend orgaan. De beoordeling moet

(1) PB L 287 van 29.10.2013, blz. 63.
(2) Zie bladzijde 14 van dit Publicatieblad.
(3) Verordening (EU) nr. 468/2014 van de Europese Centrale Bank van 16 april 2014 tot vaststelling van een kader voor samenwerking
binnen het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme tussen de Europese Centrale Bank en nationale bevoegde autoriteiten en met
nationale aangewezen autoriteiten (GTM-kaderverordening) (ECB/2014/17) (PB L 141 van 14.5.2014, blz. 1).
(4) Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende toegang tot het bedrijf van kredietinstellingen
en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, tot wijziging van Richtlijn 2002/87/EG en tot intrekking
van de Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG (PB L 176 van 27.6.2013, blz. 338).
(5) 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).
(6) Richtsnoeren EBA/GL/2012/06 van de Europese Bankautoriteit van 22 november 2012 betreffende de beoordeling van de geschiktheid
van leden van het leidinggevend orgaan en medewerkers met een sleutelfunctie.
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potentiële belangenconflicten van leden omvatten, of zij genoeg tijd kunnen besteden, of zij hun taken onafhan
kelijk kunnen vervullen zonder ongepaste beïnvloeding door andere personen, de algemene samenstelling van het
leidinggevend orgaan en de van het leidinggevend orgaan verlangde collectieve kennis en expertise. Dit laat de
beoordeling van de toepassing van de governanceregelingen van de instelling binnen het kader van artikel 88 van
Richtlijn 2013/36/EU onverlet.
(5)

Naast nationaal recht dat artikel 91 van Richtlijn 2013/36/EU omzet, moeten ECB-besluiten inzake deskundigheid
en betrouwbaarheid ook naleving verzekeren van de in ander toepasselijk nationaal recht uiteengezette vereisten.
Derhalve moet de beoordeling worden uitgevoerd of een besluit mag worden vastgesteld middels delegatie, zulks
ongeacht de beoordeling van de naleving van de in toepasselijk recht uiteengezette deskundigheids- en betrouw
baarheidsvereisten.

(6)

Als bevoegde autoriteit moet de ECB elk jaar een aanzienlijk aantal deskundigheids- en betrouwbaarheidsbesluiten
vaststellen. Ter bevordering van het besluitvormingsproces is een delegatiebesluit noodzakelijk met betrekking tot
de vaststelling van die besluiten. Het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ) heeft bevestigd dat delegatie van
autoriteit noodzakelijk is opdat een instelling, die een aanzienlijk aantal besluiten moet vaststellen, haar taken kan
vervullen. Evenzo heeft het HvJ erkend dat het noodzakelijk is de werking van een besluitvormend orgaan te
waarborgen, zijnde een beginsel dat inherent is aan alle institutionele stelsels (1).

(7)

Delegatie van besluitvormende bevoegdheden moet beperkt worden, evenredig zijn en de delegatiereikwijdte moet
duidelijk omschreven zijn.

(8)

Besluit (EU) 2017/933 (ECB/2016/40) verduidelijkt de te volgen procedure voor de vaststelling van delegatiebe
sluiten betreffende toezicht en verduidelijkt tevens aan welke personen besluitvormingsbevoegdheden gedelegeerd
mogen worden. Dat besluit doet geen afbreuk aan de vervulling van toezichttaken door de ECB en laat de
bevoegdheden van de raad van toezicht onverlet om volledige ontwerpbesluiten aan de Raad van bestuur voor te
leggen.

(9)

Indien niet is voldaan aan de in dit besluit vastgelegde criteria voor de vaststelling van een gedelegeerd besluit,
moeten deskundigheids- en betrouwbaarheidsbesluiten worden vastgesteld overeenkomstig de geen-bezwaarpro
cedure van artikel 26, lid 8, van Verordening (EU) nr. 1024/2013 en artikel 13 octies van Besluit ECB/2004/2 (2).

(10)

Indien aangenomen wordt dat een lid niet voldoet aan de deskundigheids- en betrouwbaarheidsvereisten, moet
het deskundigheids- en betrouwbaarheidsbesluit niet middels een gedelegeerd besluit worden vastgesteld, maar
veeleer middels de geen-bezwaarprocedure. Het is derhalve noodzakelijk om voor een geen-bezwaarprocedure
voldoende tijd in te plannen wanneer niet vooraf bepaald kan worden of een gedelegeerd besluit kan worden
vastgesteld. Om die reden moet het besluit middels de geen-bezwaarprocedure worden vastgesteld, indien een
nationale bevoegde autoriteit twintig dagen vóór het verstrijken van de eindtermijn voor de vaststelling van het
deskundigheids- en betrouwbaarheidsbesluit krachtens toepasselijk nationaal recht geen voorstel voor een
gedelegeerd besluit indient bij de ECB. Voorts moet ook dan de geen-bezwaarprocedure worden gevolgd, indien
de hoofden van arbeidseenheden betwijfelen of het lid voldoet aan de deskundigheids- en betrouwbaarheidsver
eisten, omdat de nationale bevoegde autoriteit onvoldoende informatie heeft verstrekt, of vanwege de
complexiteit van de beoordeling,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Definities
Binnen het kader van dit besluit gelden de volgende definities:
1. „deskundigheids- en betrouwbaarheidsvereisten”: vereisten waaraan de leden van het leidinggevend orgaan van een
belangrijke onder toezicht staande entiteit steeds moeten voldoen overeenkomstig artikel 91 van Richtlijn
2013/36/EU en enig ander toepasselijk recht;
2. „deskundigheids- en betrouwbaarheidsbesluit”: een ECB-besluit dat vermeldt of een persoon voldoet aan de deskun
digheids- en betrouwbaarheidsvereisten;
3. „toepasselijk recht”: relevant Unierecht zoals bedoeld in artikel 4, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1024/2013, en
nationaal recht dat relevant is voor de beoordeling van de deskundigheids- en betrouwbaarheidsvereisten;
(1) Arresten van het Hof van Justitie van 23 september 1986, AKZO Chemie BV en AKZO Chemie UK Ltd/Commissie, 5/85,
ECLI:EU:C:1986:328, punt 37, en van 26 mei 2005, Carmine Salvatore Tralli/ECB, C-301/02 P, ECLI:EU:C:2005:306, punt 59.
(2) 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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4. „deelnemende lidstaat”: deelnemende lidstaat zoals bedoeld in artikel 2, punt 1, van Verordening (EU)
nr. 1024/2013;
5. „belangrijke onder toezicht staande entiteit”: een belangrijke onder toezicht staande entiteit zoals bedoeld in
artikel 2, punt 16, van Verordening (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17);
6. „onder toezicht staande entiteit”: een onder toezicht staande entiteit zoals bedoeld in artikel 2, punt 20, van
Verordening (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17);
7. „belangrijke onder toezicht staande groep”: een belangrijke onder toezicht staande groep zoals bedoeld in artikel 2,
punt 22, van Verordening (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17);
8. „gedelegeerd besluit”: een besluit dat door de Raad van bestuur krachtens Besluit (EU) 2017/933 (ECB/2016/40)
werd vastgesteld op basis van delegatie van bevoegdheden;
9. „leidinggevend orgaan”: leidinggevend orgaan zoals bedoeld in artikel 3, lid 1, punt 7, van Richtlijn 2013/36/EU,
behoudens artikel 3, lid 2, van die richtlijn;
10. „lid”: een voorgedragen of benoemd lid van een leidinggevend orgaan of, indien toepasselijk, een voorgedragen of
benoemd persoon die een sleutelfunctie bekleedt zoals vastgelegd overeenkomstig het toepasselijk recht;
11. „hoofden van arbeidseenheden”: hoofden van arbeidseenheden van de ECB aan wie de bevoegdheid werd
gedelegeerd gezamenlijk deskundigheids- en betrouwbaarheidsbesluiten vast te stellen;
12. „nationale bevoegde autoriteit”: een nationale bevoegde autoriteit zoals bedoeld in artikel 2, punt 2, van
Verordening (EU) nr. 1024/2013;
13. „geen-bezwaarprocedure”: de in artikel 26, lid 8, van Verordening (EU) nr. 1024/2013 uiteengezette procedure die
nader uiteengezet wordt in artikel 13 octies van Besluit ECB/2004/2;
14. „Gids voor deskundigheids- en betrouwbaarheidsbeoordelingen”: een aldus betiteld document dat richtsnoeren bevat
voor het uitvoeren van deskundigheids- en betrouwbaarheidsbeoordelingen, en welk document van tijd tot tijd
vastgesteld en gewijzigd wordt overeenkomstig de geen-bezwaarprocedure en bekendgemaakt wordt op de
ECB-website;
15. „kredietinstelling”: een kredietinstelling zoals bedoeld in artikel 4, lid 1, punt 1, van Verordening (EU) nr. 575/2013
van het Europees Parlement en de Raad (1).

Artikel 2
Delegatie van deskundigheids- en betrouwbaarheidsbesluiten
1.
Overeenkomstig artikel 4 van Besluit (EU) 2017/933 (ECB/2016/40) delegeert de Raad van bestuur bij dezen de
bevoegdheid tot vaststelling van deskundigheids- en betrouwbaarheidsbesluiten aan de hoofden van arbeidseenheden die
de directie overeenkomstig artikel 5 van dat besluit (EU) heeft benoemd.
2.
De hoofden van arbeidseenheden stellen overeenkomstig dit besluit en toepasselijk recht gedelegeerde besluiten
vast.

Artikel 3
Delegatiereikwijdte
1.
Deskundigheids- en betrouwbaarheidsbesluiten worden niet vastgesteld middels een gedelegeerd besluit indien de
betrokken onder toezicht staande entiteit voldoet aan een van de volgende opties:
a) de entiteit is de onder toezicht staande entiteit van een belangrijke onder toezicht staande groep op het hoogste
consolidatieniveau in de deelnemende lidstaten;
b) de entiteit is de kredietinstelling met de hoogste totale waarde van activa in een belangrijke onder toezicht staande
groep, indien deze entiteit een andere is dan de onder a) bedoelde;
c) de entiteit is een belangrijke onder toezicht staande entiteit die geen onderdeel is van een belangrijke onder toezicht
staande groep.
(1) Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende prudentiële vereisten voor krediet
instellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (PB L 176 van 27.6.2013, blz. 1).

L 141/24

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

1.6.2017

2.
Deskundigheids- en betrouwbaarheidsbesluiten worden niet vastgesteld middels een gedelegeerd besluit indien het
deskundigheids- en betrouwbaarheidsbesluit:
a) bepaalt dat het lid niet voldoet aan de deskundigheids- en betrouwbaarheidsvereisten, of
b) voorwaarden bevat, tenzij die voorwaarden noodzakelijk zijn om te waarborgen dat het lid voldoet aan de deskun
digheids- en betrouwbaarheidsvereisten en die voorwaarden schriftelijk zijn overeengekomen.
3.
Deskundigheids- en betrouwbaarheidsbesluiten worden niet vastgesteld middels een gedelegeerd besluit indien op
basis van bij de ECB ingediende informatie:
a) het lid thans verwikkeld is in strafrechtelijke procedures voor een rechtbank of werd veroordeeld wegens een
strafbaar feit in eerste of laatste instantie, of
b) ten aanzien van een lid wegens niet-naleving van financiëledienstenwetgeving, of bestuursrechtelijke bepalingen, thans
een onderzoek plaatsvindt, of heeft plaatsgevonden, dan wel een handhavingsmaatregel, of een administratieve
sanctie, aanhangig is tegen, of is opgelegd aan dit lid.
4.

Deskundigheids- en betrouwbaarheidsbesluiten worden niet middels een gedelegeerd besluit vastgesteld indien:

a) de nationale bevoegde autoriteit bij de ECB twintig dagen vóór het verstrijken van de eindtermijn voor de vaststelling
van deskundigheids- en betrouwbaarheidsbesluiten krachtens toepasselijk recht geen voorstel voor een gedelegeerd
besluit indient, of
b) onvoldoende informatie of de complexiteit van de beoordeling vereisen dat deskundigheids- en betrouwbaarheidsbe
sluiten middels de geen-bezwaarprocedure worden vastgesteld.
5.
Indien krachtens de leden 1 tot en met 4 een deskundigheids- en betrouwbaarheidsbesluit niet kan worden
vastgesteld middels een gedelegeerd besluit wordt het besluit overeenkomstig het toepasselijke recht en de geen-bezwaar
procedure vastgesteld.
6.
Binnen het kader van de leden 2 tot en met 4, indien de beoordeling van de deskundigheids- en betrouwbaarheids
vereisten meer dan één lid van een leidinggevend orgaan betreft en een besluit niet kan worden vastgesteld middels een
gedelegeerd besluit ten aanzien van één of meerdere van hen, resulteert de beoordeling in twee deskundigheids- en
betrouwbaarheidsbesluiten. Eén besluit wordt vastgesteld overeenkomstig toepasselijk recht en de geen-bezwaarpro
cedure, en het andere besluit middels een gedelegeerd besluit.

Artikel 4
Deskundigheids- en betrouwbaarheidsbeoordeling
De beoordeling van de deskundigheids- en betrouwbaarheidsvereisten wordt overeenkomstig het toepasselijk recht
uitgevoerd, rekening houdend met de Gids voor deskundigheids- en betrouwbaarheidsbeoordelingen (hoofdstuk
betreffende beoordelingscriteria) en bestrijkt de volgende criteria:
a) Ervaring. Leden hebben voldoende kennis, vaardigheden en ervaring om hun taken te vervullen.
b) Reputatie. Het lid staat steeds als voldoende betrouwbaar bekend om gezonde en prudente bedrijfsvoering van de
onder toezicht staande entiteit te waarborgen. Het evenredigheidsbeginsel is niet van toepassing op de beoordeling
van betrouwbaarheid.
c) Potentiële belangenconflicten en onafhankelijkheid van geest. Het lid kan onafhankelijk optreden. De beoordeling van
potentiële belangenconflicten en onafhankelijkheid van geest omvatten een beoordeling van de governanceregelingen
van de onder toezicht staande entiteit voor het bekendmaken, mitigeren, beheer of voorkomen van belangencon
flicten.
d) Te besteden tijd. Leden kunnen voldoende tijd vrijmaken voor de vervulling van hun taken binnen de onder toezicht
staande entiteit. Op de beoordeling kunnen meerdere factoren invloed uitoefenen, zoals het aantal door het lid
aangehouden bestuursfuncties, de aard, omvang en complexiteit van de werkzaamheden van de onder toezicht
staande entiteit, en andere relevante verplichtingen.
e) Collectieve deskundigheid. Aangaande het collectievedeskundigheidsvereiste wordt het lid beoordeeld ten tijde van
hun initiële deskundigheids- en betrouwbaarheidsbeoordeling, rekening houdend met het lopende toezicht op de
governance van de onder toezicht staande entiteit, alsook rekening houdend met de zelfevaluatie van het leiding
gevend orgaan, met name aangaande zijn samenstelling en collectievedeskundigheidsbehoeften.
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Artikel 5
Overgangsbepaling
Dit besluit is niet van toepassing op voorstellen voor deskundigheids- en betrouwbaarheidsbesluiten die een nationaal
bevoegde autoriteit bij de ECB vóór de inwerkingtreding van dit besluit heeft ingediend.
Artikel 6
Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op de twintigste dag na die van de publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Frankfurt am Main, 16 november 2016.
De president van de ECB
Mario DRAGHI
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BESLUIT (EU) 2017/936 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 23 mei 2017
houdende de benoeming van hoofden van arbeidseenheden voor de vaststelling van
deskundigheids- en betrouwbaarheidsbesluiten (ECB/2017/16)
DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, en met name
artikel 11.6,
Gezien Besluit (EU) 2017/933 van de Europese Centrale Bank van 16 november 2016 betreffende een algemeen kader
voor de delegatie van besluitvormingsbevoegdheden voor met toezichttaken verband houdende rechtsinstrumenten
(ECB/2016/40) (1), en met name de artikelen 4 en 5,
Gezien Besluit (EU) 2017/935 van de Europese Centrale Bank van 16 november 2016 betreffende de delegatie van de
bevoegdheid tot vaststelling van deskundigheids- en betrouwbaarheidsbesluiten en de beoordeling van deskundigheidsen betrouwbaarheidsvereisten (ECB/2016/42) (2), en met name artikel 2,
Gezien Besluit ECB/2004/2 van 19 februari 2004 houdende goedkeuring van het reglement van orde van de Europese
Centrale Bank (3), en met name artikel 10,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Om het aanzienlijk aantal besluiten te kunnen adresseren dat de Europese Centrale Bank (ECB) moet vaststellen
voor de vervulling van haar toezichttaken, is een procedure opgezet voor de vaststelling van specifieke
gedelegeerde besluiten.

(2)

Een delegatiebesluit is van toepassing vanaf de vaststelling van een directiebesluit, bij welk besluit een of meerdere
hoofden van arbeidseenheden worden benoemd om besluiten te nemen op basis van een delegatiebesluit.

(3)

De directie houdt bij de benoeming van hoofden van arbeidseenheden rekening met het belang van het delegatie
besluit en het aantal geadresseerden aan wie gedelegeerde besluiten moeten worden gestuurd.

(4)

De voorzitter van de raad van toezicht werd geraadpleegd inzake de hoofden van arbeidseenheden aan wie de
bevoegdheid moet worden gedelegeerd tot het vaststellen van deskundigheids- en betrouwbaarheidsbesluiten,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Gedelegeerde deskundigheids- en betrouwbaarheidsbesluiten
Gedelegeerde besluiten krachtens artikel 2 van Besluit (EU) 2017/935 (ECB/2016/42) worden vastgesteld door de voor
deskundigheids- en betrouwbaarheidsbesluiten verantwoordelijke plaatsvervangend directeur-generaal van het
directoraat-generaal Microprudentieel Toezicht IV of, bij ontstentenis van de plaatsvervangend directeur-generaal, door
het hoofd van de afdeling Autorisatie, en een van de volgende hoofden van arbeidseenheden:
a) de directeur-generaal van het directoraat-generaal Microprudentieel Toezicht I, indien toezicht op de betrokken onder
toezicht staande entiteit of groep wordt uitgeoefend door het directoraat-generaal Microprudentieel Toezicht I;
b) de directeur-generaal van het directoraat-generaal Microprudentieel Toezicht II, indien toezicht op de betrokken onder
toezicht staande entiteit of groep wordt uitgeoefend door het directoraat-generaal Microprudentieel Toezicht II, of
c) bij ontstentenis van een directeur-generaal, hun plaatsvervangend directeur-generaal.
(1) Zie bladzijde 14 van dit Publicatieblad.
(2) Zie bladzijde 21 van dit Publicatieblad.
(3) PB L 80 van 18.3.2004, blz. 33.
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Artikel 2
Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op de twintigste dag volgende op de publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese
Unie.

Gedaan te Frankfurt am Main, 23 mei 2017.
De president van de ECB
Mario DRAGHI
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BESLUIT (EU) 2017/937 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 23 mei 2017
tot benoeming van hoofden van arbeidseenheden voor de vaststelling van gedelegeerde besluiten
inzake de significantie van onder toezicht staande entiteiten (ECB/2017/17)
DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, en met name
artikel 11.6,
Gezien Besluit (EU) 2017/933 van de Europese Centrale Bank van 16 november 2016 betreffende een algemeen kader
voor de delegatie van besluitvormingsbevoegdheden voor met toezichttaken verband houdende rechtsinstrumenten
(ECB/2016/40) (1), en met name artikelen 4 en 5,
Gezien Besluit (EU) 2017/934 van de Europese Centrale Bank van 16 november 2016 betreffende de delegatie van
besluiten inzake de significantie van onder toezicht staande entiteiten (ECB/2016/41) (2), en met name artikel 2,
Gezien Besluit ECB/2004/2 van 19 februari 2004 houdende goedkeuring van het reglement van orde van de Europese
Centrale Bank (3), en met name artikel 10,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Om het aanzienlijk aantal besluiten te kunnen adresseren dat de Europese Centrale Bank (ECB) moet vaststellen
voor de vervulling van haar toezichttaken, is een procedure opgezet voor de vaststelling van specifieke
gedelegeerde besluiten.

(2)

Een delegatiebesluit is van toepassing vanaf de vaststelling van een directiebesluit waarbij een of meerdere
hoofden van arbeidseenheden worden benoemd om besluiten te nemen op basis van een delegatiebesluit.

(3)

De directie houdt bij de benoeming van hoofden van arbeidseenheden rekening met het belang van het delegatie
besluit en het aantal geadresseerden waaraan gedelegeerde besluiten gestuurd moeten worden.

(4)

De voorzitter van de Raad van toezicht werd geraadpleegd betreffende de hoofden van arbeidseenheden waaraan
de bevoegdheid moet worden gedelegeerd tot het vaststellen van besluiten inzake de significantie van onder
toezicht staande entiteiten,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Gedelegeerde besluiten die een onder toezicht staande entiteit als belangrijk aanmerken, of die een
entiteit niet langer als belangrijk aanmerken, binnen een belangrijke onder toezicht staande groep,
of gedelegeerde besluiten die de naam van een belangrijke onder toezicht staande entiteit wijzigen
Gedelegeerde besluiten krachtens artikel 3, lid 1, 2 of 4, van Besluit (EU) 2017/934 (ECB/2016/41) worden vastgesteld
door een van de volgende hoofden van arbeidseenheden:
a) de directeur-generaal van het directoraat-generaal Microprudentieel Toezicht I, indien het directoraat-generaal
Microprudentieel Toezicht I toezicht uitoefent op de betrokken onder toezicht staande entiteit of groep;
b) de directeur-generaal van het directoraat-generaal Microprudentieel Toezicht II, indien het directoraat-generaal
Microprudentieel Toezicht II toezicht uitoefent op de betrokken onder toezicht staande entiteit of groep, of
c) bij ontstentenis van een directeur-generaal, hun plaatsvervangend directeur-generaal.
(1) Zie bladzijde 14 van dit Publicatieblad.
(2) Zie bladzijde 18 van dit Publicatieblad.
(3) PB L 80 van 18.3.2004, blz. 33.
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Artikel 2
Gedelegeerde besluiten die een belangrijke onder toezicht staande entiteit, of een belangrijke
onder toezicht staande groep, niet langer als belangrijk aanmerken
Gedelegeerde besluiten krachtens artikel 3, lid 3, van Besluit (EU) 2017/934 (ECB/2016/41) worden vastgesteld door de
directeur-generaal van het directoraat-generaal Microprudentieel Toezicht III of, bij ontstentenis van de directeur-generaal,
door de plaatsvervangend directeur-generaal, en een van de volgende hoofden van arbeidseenheden:
a) de directeur-generaal van het directoraat-generaal Microprudentieel Toezicht I, indien het directoraat-generaal
Microprudentieel Toezicht I toezicht uitoefent op de betrokken onder toezicht staande entiteit of groep;
b) de directeur-generaal van het directoraat-generaal Microprudentieel Toezicht II, indien het directoraat-generaal
Microprudentieel Toezicht II toezicht uitoefent op de betrokken onder toezicht staande entiteit of groep, of
c) bij ontstentenis van een directeur-generaal, hun plaatsvervangend directeur-generaal.
Artikel 3
Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese
Unie.

Gedaan te Frankfurt am Main, 23 mei 2017.
De president van de ECB
Mario DRAGHI
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