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BESLUIT (EU) 2017/1359 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 18 mei 2017
tot

wijziging

van

Besluit (EU) 2016/948 betreffende de tenuitvoerlegging
aankoopprogramma bedrijfssector (ECB/2017/13)

van

het

DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 127, lid 2, eerste streepje,
Gezien de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, en met name
artikel 12.1, tweede alinea, in samenhang met artikel 3.1, eerste streepje en artikel 18.1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Besluit (EU) 2016/948 van de Europese Centrale Bank (ECB/2016/16) (1) stelde het aankoopprogramma bedrijfs
sector vast (hierna: „CSPP”). Naast het derde aankoopprogramma voor gedekte obligaties, het aankoopprogramma
voor effecten op onderpand van activa en het programma voor de aankoop van door de publieke sector
uitgegeven schuldbewijzen op secundaire markten, maakt het CSPP deel uit van het uitgebreide programma voor
de aankoop van schuldbewijzen (APP). Het APP beoogt de doorwerking van het monetaire beleid verder te
verbeteren, de kredietverstrekking aan de economie van het eurogebied te vergemakkelijken, minder strenge
leningcondities voor huishoudens en ondernemingen te bewerkstelligen en op middellange termijn bij te dragen
aan een inflatieniveau van net onder de 2 %, overeenkomstig het hoofddoel van het Europese Centrale Bank
(ECB), te weten prijsstabiliteithandhaving.

(2)

De verwezenlijking van een gemeenschappelijk monetair beleid, onder meer middels het APP, vergt de definitie
van instrumenten en procedures voor gebruik door het Eurosysteem, teneinde dat beleid in de eurogebiedlidstaten
uniform ten uitvoer te leggen.

(3)

De Raad van bestuur besloot op 22 maart 2017 de regels aan te scherpen die van toepassing zijn op door
liquidatie-entiteiten uitgegeven schuldinstrumenten, zulks om te waarborgen dat zij binnen het kader van het
monetaire beleid van het Eurosysteem middels het APP consistent behandeld worden.

(4)

Besluit (EU) 2016/948 (ECB/2016/16) moet derhalve dienovereenkomstig gewijzigd worden,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Wijziging
1.

In artikel 2 van Besluit (EU) 2016/948 (ECB/2016/16) wordt subpunt j) van punt 1 als volgt vervangen:

„j) is geen entiteit, ongeacht of die in publieke of private handen is, die: i) als hoofddoel heeft de geleidelijke afstoting
van haar activa en de beëindiging van haar werkzaamheden, dan wel ii) een entiteit is voor activabeheer of activaafstoting die is opgericht om de herstructurering van de financiële sector, en/of afwikkeling, te ondersteunen (*),
waaronder vehikels voor activabeheer die voortkomen uit een afwikkelingsmaatregel in de vorm van de toepassing
van een instrument van afsplitsing van activa krachtens artikel 26 van Verordening (EU) nr. 806/2014 van het
Europees Parlement en de Raad ondersteunen (**) dan wel nationale wetgeving die artikel 42 van Richtlijn
2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad implementeert ondersteunen (***);
(*) Een lijst van entiteiten voor activabeheer en afstotingsfondsen die relevant is voor het CSPP is bekendgemaakt op
de ECB-website onder: www.ecb.europa.eu
(**) Verordening (EU) nr. 806/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2014 tot vaststelling van
eenvormige regels en een eenvormige procedure voor de afwikkeling van kredietinstellingen en bepaalde
beleggingsondernemingen in het kader van een gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme en een gemeenschap
pelijk afwikkelingsfonds en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1093/2010 (PB L 225 van 30.7.2014, blz. 1).
(***) Richtlijn 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de totstandbrenging
van een kader voor het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot
wijziging van Richtlijn 82/891/EEG van de Raad en de Richtlijnen 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG,
2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU en 2013/36/EU en de Verordeningen (EU) nr. 1093/2010 en
(EU) nr. 648/2012, van het Europees Parlement en de Raad (PB L 173 van 12.6.2014, blz. 190).”.
(1) Besluit (EU) 2016/948 van de Europese Centrale Bank van 1 juni 2016 betreffende de tenuitvoerlegging van het aankoopprogramma
bedrijfssector (ECB/2016/16) (PB L 157 van 15.6.2016, blz. 28).
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In artikel 2 van Besluit (EU) 2016/948 (ECB/2016/16) wordt punt 1, subpunt k) geschrapt.
Artikel 2
Inwerkingtreding

Dit besluit treedt op 21 juli 2017 in werking.

Gedaan te Frankfurt am Main, 18 mei 2017.
Namens de Raad van bestuur van de ECB
De president van de ECB
Mario DRAGHI

