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RICHTSNOEREN
RICHTSNOER (EU) 2018/323 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 22 februari 2018
tot wijziging van Richtsnoer ECB/2013/7 betreffende statistieken inzake aangehouden effecten
(ECB/2018/8)
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 5.1, artikel 12.1 en artikel 14.3,
Gezien Verordening (EG) nr. 2533/98 van de Raad van 23 november 1998 met betrekking tot het verzamelen van
statistische gegevens door de Europese Centrale Bank (1),
Gezien Verordening (EU) nr. 1011/2012 van de Europese Centrale Bank van 17 oktober 2012 betreffende statistieken
inzake aangehouden effecten (ECB/2012/24) (2),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Verordening (EU) nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) werd gewijzigd om: i) het toepassingsgebied van de groepsge
gevens rapporterende informatieplichtigen te verduidelijken die door de Raad van bestuur binnen het kader van
die verordening kunnen worden geïdentificeerd als onderdeel van de werkelijke populatie van informatie
plichtigen, en ii) om het mogelijk te maken dat groepsgegevens krachtens artikel 3 bis van Verordening (EU)
nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) direct kunnen worden gerapporteerd aan de Europese Centrale Bank (ECB).
Richtsnoer ECB/2013/7 van de Europese Centrale Bank (3) moet worden gewijzigd om rekening te houden met
deze wijzigingen, aangezien het richtsnoer procedures toelicht die de nationale centrale banken (NCB's) moeten
volgen wanneer zij uit hoofde van Verordening (EU) nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) aan de ECB rapporteren.

(2)

Bijlage II bevat de kennisgevingsbrief betreffende de classificatie als een groepsgegevens rapporterende informatie
plichtige krachtens Verordening (EU) nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) en moet met name criteria nader specificeren
die de Raad van bestuur gebruikt voor de classificatie van groepsgegevens rapporterende informatieplichtigen.

(3)

Derhalve moet Richtsnoer ECB/2013/7 dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DIT RICHTSNOER VASTGESTELD:

Artikel 1
Wijzigingen
Richtsnoer ECB/2013/7 wordt als volgt gewijzigd:
1) In artikel 3 bis wordt het volgende lid 3 toegevoegd:
„3.
Niettegenstaande het in lid 1 vastgelegde rapportagevereiste kan een NCB beslissen dat de krachtens artikel 2
van Verordening (EU) nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) geïdentificeerde groepsgegevens rapporterende informatie
plichtigen de in bijlage I, hoofdstuk 2, van die verordening bedoelde statistische gegevens aan de ECB rapporteert. Is
dat het geval, dan informeert de NCB de ECB en de informatieplichtigen dienovereenkomstig, waarna de ECB de
rapportageregelingen vaststelt en toepast welke de rapportageplichtigen moeten volgen en tevens neemt de ECB de
taak op zich de vereiste gegevens direct bij de informatieplichtigen te verzamelen.”.
(1) PB L 318 van 27.11.1998, blz. 8.
(2) PB L 305 van 1.11.2012, blz. 6.
(3) Richtsnoer ECB/2013/7 van de Europese Centrale Bank van 22 maart 2013 betreffende statistieken inzake aangehouden effecten
(PB L 125 van 7.5.2013, blz. 17).
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2) In artikel 4 ter wordt het volgende lid 3 toegevoegd:
„3. Niettegenstaande het in lid 1 vastgelegde rapportagevereiste kan een NCB beslissen dat de krachtens artikel 2
van Verordening (EU) nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) geïdentificeerde groepsgegevens rapporterende informatie
plichtigen de in bijlage I, hoofdstuk 2, van die verordening bedoelde statistische gegevens aan de ECB rapporteert. Is
dat het geval, dan informeert de NCB de ECB en de informatieplichtigen dienovereenkomstig, waarna de ECB de
rapportageregelingen vaststelt en toepast welke de rapportageplichtigen moeten volgen en tevens neemt de ECB de
taak op zich de vereiste gegevens direct bij de informatieplichtigen te verzamelen.”.
3) Bijlage II wordt vervangen door de bijlage bij dit richtsnoer.
Artikel 2
Inwerkingtreding en implementatie
Dit richtsnoer treedt in werking op de dag van kennisgeving aan de NCB's van de eurogebiedlidstaten.
De centrale banken van het Eurosysteem voldoen met ingang van 1 oktober 2018 aan dit richtsnoer.
Artikel 3
Geadresseerden
Dit richtsnoer is gericht tot alle centrale banken van het Eurosysteem.

Gedaan te Frankfurt am Main, 22 februari 2018.
Namens de Raad van bestuur van de ECB
De president van de ECB
Mario DRAGHI
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BIJLAGE

Bijlage II bij Richtsnoer ECB/2013/7 wordt als volgt vervangen:
„BIJLAGE II
KENNISGEVINGSBRIEF AAN GROEPSGEGEVENS RAPPORTERENDE INFORMATIEPLICHTIGEN

Kennisgeving van classificatie als groepsgegevens rapporterende informatieplichtige krachtens Verordening (EU)
nr. 1011/2012 (ECB/2012/24).
[Geachte heer/mevrouw,]
Hierbij delen wij u in naam van de Europese Centrale Bank (ECB) mee dat de Raad van bestuur van de ECB overeen
komstig artikel 2, lid 1, onder b), en artikel 2, lid 4, van Verordening (EU) nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) [juridische
benaming van groepsgegevens rapporterende informatieplichtige] voor statistische doeleinden als groepsgegevens rapporterende
informatieplichtige heeft geclassificeerd.
De rapportageverplichtingen van [juridische benaming van groepsgegevens rapporterende informatieplichtige] als groepsgegevens
rapporterende informatieplichtige zijn vastgelegd in artikel 3 bis van Verordening (EU) nr. 1011/2012 (ECB/2012/24).
Redenen voor classificatie als „groepsgegevens rapporterende informatieplichtige”
De Raad van bestuur heeft bepaald dat [juridische benaming van groepsgegevens rapporterende informatieplichtige] overeen
komstig de volgende criteria van Verordening (EU) nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) als groepsgegevens rapporterende
informatieplichtige aangemerkt kan worden:
a) [juridische benaming van groepsgegevens rapporterende informatieplichtige] is hoofd van een bankgroep zoals gedefinieerd
in artikel 1, punt 10, en vermeld in artikel 2, lid 1, onder b), i), van Verordening (EU) nr. 1011/2012 (ECB/2012/24),
of is een instelling of financiële instelling die is gevestigd in een deelnemende lidstaat en geen onderdeel vormt van
een bankgroep (hierna: „entiteit”), zulks overeenkomstig artikel 2, lid 1, onder b), ii), van Verordening (EU)
nr. 1011/2012 (ECB/2012/24);
b) [juridische benaming van groepsgegevens rapporterende informatieplichtige] voldoet aan de volgende criteria [voeg de relevante
criteria toe waaraan het in kennis gestelde hoofd van een bankgroep of de in kennis gestelde entiteit voldoet om te worden
aangemerkt als groepsgegevens rapporterende informatieplichtige, zoals de Raad van bestuur heeft besloten]:
i)

[de waarde van de totale balansactiva van de bankgroep van [juridische benaming van groepsgegevens rapporterende
informatieplichtige]; of indien de totale balansactiva van [juridische benaming van groepsgegevens rapporterende informa
tieplichtige] meer bedraagt dan 0,5 % van de totale geconsolideerde balansactiva van de bankgroepen uit de
Europese Unie, zulks overeenkomstig de voor de ECB meest recente beschikbare gegevens, d.w.z. a) gegevens die
betrekking hebben op eind december van het aan de verzending van deze kennisgevingsbrief voorafgaande
kalenderjaar; b) indien de gegevens onder a) niet beschikbaar zijn, gegevens die betrekking hebben op eind
december van het voorgaande jaar];

ii) [de bankgroep of entiteit is om de volgende redenen belangrijk voor de stabiliteit en de werking van het
financiële stelsel in het eurogebied: [rechtvaardig hier waarom de bankgroep of entiteit belangrijk is voor de stabiliteit en
de werking van het financiële stelsel in het eurogebied, bv.:
— de bankgroep of entiteit is nauw en verregaand verweven met andere financiële instellingen in het eurogebied;
— de grensoverschrijdende activiteit van de bankgroep of entiteit is geprononceerd en uitgebreid;
— de activiteit van de bankgroep of entiteit is in grote mate geconcentreerd in een segment van de bancaire sector van het
eurogebied, waarvan de groep één van de grootste partijen is;
— de bankgroep of entiteit heeft een complexe grensoverschrijdende vennootschapsstructuur;
— de bankgroep of entiteit staat onder direct toezicht van de ECB.]]
iii) [de bankgroep of entiteit is belangrijk voor de stabiliteit en de werking van het financiële stelsel in [relevante
eurogebiedlidstaten] om volgende redenen: [rechtvaardig hier waarom de bankgroep of entiteit belangrijk is voor de
stabiliteit en de werking van het financiële stelsel in de betreffende eurogebiedlidstaten, bv.:
— de bankgroep of entiteit is nauw en verregaand verweven met andere financiële instellingen in het nationale rechtsgebied;
— de activiteit van de bankgroep of entiteit is in grote mate geconcentreerd in [specificeer het segment van de bankactiviteit],
waarin deze bankgroep nationaal één van de grootste partijen is;
— de bankgroep of entiteit staat onder direct toezicht van de ECB.]]
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Informatiebron ter staving van de classificatie als „groepsgegevens rapporterende informatieplichtige”
De ECB leidt de totale balansactiva van entiteiten of bankgroepen van de Europese Unie af uit bij de nationale centrale
banken verzamelde informatie inzake de geconsolideerde balansen van bankgroepen in de desbetreffende lidstaat,
berekend overeenkomstig de artikel 18, leden 1, 4 en 8, artikel 19, leden 1 en 3, en artikel 23 van Verordening (EU)
nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad (1).
[Indien nodig dient hier nadere uitleg te worden verschaft inzake de methodiek die is toegepast op door de Raad van bestuur
goedgekeurde aanvullende opnamecriteria.]
Bezwaren en herziening door de Raad van bestuur
Verzoeken tot herziening door de Raad van bestuur van de ECB van de classificatie van [juridische benaming van groepsge
gevens rapporterende informatieplichtige] als groepsgegevens rapporterende informatieplichtige op grond van de
bovenstaande rechtvaardiging, moeten binnen 15 ECB-werkdagen na ontvangst van deze brief worden ingediend bij
[naam en adres van de NCB]. [Juridische benaming van groepsgegevens rapporterende informatieplichtige] onderbouwt een
dergelijk verzoek en verstrekt alle informatie ter staving.
Indien nodig dient hier nadere uitleg te worden verschaft inzake de methodiek
Bij gebreke aan bezwaar rapporteert [juridische benaming van groepsgegevens rapporterende informatieplichtige] uiterlijk
[begindatum voor de rapportage, d.w.z. uiterlijk zes maanden nadat de brief is verzonden] statistische gegevens krachtens
artikel 3 bis van Verordening (EU) nr. 1011/2012 (ECB/2012/24).
Wijzigingen van de status van de in kennis gestelde entiteit
U wordt verzocht [naam van de kennisgevende NCB] in kennis te stellen van alle wijzigingen van de naam of rechtsvorm
van [juridische benaming van groepsgegevens rapporterende informatieplichtige], van een fusie, herstructurering of van alle
andere gebeurtenissen of omstandigheden die invloed kunnen hebben op de rapportageverplichtingen van [juridische
benaming van groepsgegevens rapporterende informatieplichtige], zulks binnen 10 ECB-werkdagen nadat een dergelijke
gebeurtenis zich heeft voorgedaan.
Op [juridische benaming van groepsgegevens rapporterende informatieplichtige] blijven ondanks een dergelijke gebeurtenis de
rapportageverplichtingen van Verordening (EU) nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) van toepassing totdat wij u namens de
ECB van het tegendeel in kennis stellen.

Hoogachtend,
[handtekening]”.

(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).

