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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

