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BESLUIT (EU) 2015/1613 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 10 september 2015
tot wijziging van Besluit (EU) 2015/5 houdende de tenuitvoerlegging van het programma voor de
aankoop van effecten op onderpand van activa (ECB/2015/31)
DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

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

Op 4 september 2014 heeft de Raad van bestuur besloten dat een nieuw programma voor de aankoop van
effecten op onderpand van activa (ABSPP) geïnitieerd moest worden. Op 2 oktober 2014 heeft de Raad van
bestuur details van het ABSPP aangekondigd en heeft besloten dat de beleenbaarheidscriteria voor gegarandeerde
mezzanine-tranches van effecten op onderpand van activa (ABS) later zouden worden gecommuniceerd.

(2)

Op 18 maart 2015 besloot de Raad van bestuur dat mezzanine-tranches van ABS in aanmerking zouden komen
voor aankoop uit hoofde van het ABSPP, indien dergelijke mezzanine-tranches door een passende garantie gedekt
zijn die voldoet aan de criteria van het onderpandkader van het Eurosysteem. Besluit ECB/2014/45 (1) behelst de
tenuitvoerlegging van het ABSPP en deze wijzigingen moeten in dit Besluit opgenomen worden.

(3)

Derhalve moet Besluit ECB/2014/45 dienovereenkomstig gewijzigd worden,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Wijzigingen
Besluit ECB/2014/45 wordt als volgt gewijzigd:
1) In artikel 2 wordt punt 2 als volgt vervangen:
„2. In afwijking van het onder punt 1 hierboven en punt 9 hierna bepaalde, voldoen de ABS aan de beleenbaarheids
criteria die van toepassing zijn op ABS die worden aangeboden als onderpand voor monetairbeleidstransacties
van het Eurosysteem, zoals bedoeld in Richtsnoer ECB/2014/60 (*).
(*) Richtsnoer (EU) 2015/510 van de Europese Centrale Bank van 19 december 2014 betreffende de tenuitvoer
legging van het monetairbeleidskader van het Eurosysteem (ECB/2014/60) (PB L 91 van 2.4.2015, blz. 3).”.
2) In artikel 2 wordt het volgende punt 9 toegevoegd:
„9. De voorschriften zoals bedoeld in artikel 77 van Richtsnoer ECB/2014/60 zijn niet van toepassing op
mezzanine-tranches van ABS die slechts in aanmerking komen voor aankoop uit hoofde van het ABSPP indien:
a) die gedekt zijn door een garantie die:
i) voldoet aan de vereisten voor garanties van verhandelbare activa zoals bedoeld in artikelen 114, 115, 117
en 118 van deel Vier, titel IV van Richtsnoer ECB/2014/60, en
(1) Besluit (EU) 2015/5 van de Europese Centrale Bank van 19 november 2014 houdende de tenuitvoerlegging van het programma voor de
aankoop van effecten op onderpand van activa (ECB/2014/45) (PB L 1 van 6.1.2015, blz. 4).
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ii) is uitgegeven door een garant met een kredietbeoordeling overeenkomstig artikel 83, onder c) van
Richtsnoer ECB/2014/60 en die is afgegeven door minstens één aanvaard EKBI-systeem in de vorm van
een openbare kredietbeoordeling, minstens overeenkomstig kredietkwaliteitscategorie 3 van de geharmoni
seerde ratingschaal van het Eurosysteem;
b) die voldoen aan alle overige toepasselijke beleenbaarheidscriteria voor aankoop uit hoofde van het ABSPP.
Binnen het kader van dit besluit wordt verstaan onder „mezzanine-tranches”: een tranche van een ABS-uitgifte
overeenkomstig de betalingsprioriteit na handhaving, en indien toepasselijk, de betalingsprioriteit na versnelling
van betalingen zoals bepaald in de prospectus:
a) die een lagere rangorde heeft dan een niet-achtergestelde tranche of subtranche van dezelfde ABS-uitgifte zoals
bedoeld in artikel 77 van Richtsnoer ECB/2014/60, en
b) die een hogere rangorde heeft dan de meest achtergestelde tranche of subtranches die als eerste tranches
verliezen dragen op de gesecuritiseerde blootstellingen en aldus protectie biedt voor de tweedeverliestranches
en, in voorkomend geval, voor tranches of subtranches met een hogere rangorde.”.
Artikel 2
Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op de twintigste dag na bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Frankfurt am Main, 10 september 2015.
De president van de ECB
Mario DRAGHI

