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VERORDENING (EU) 2016/1705 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 9 september 2016
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1745/2003 (ECB/2003/9) inzake de toepassing van
reserveverplichtingen (ECB/2016/26)
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 19.1,
Gezien Verordening (EG) nr. 2531/98 van de Raad van 23 november 1998 met betrekking tot de toepassing van reserve
verplichtingen door de Europese Centrale Bank (1),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Voor het niet in de reservebasis opnemen van interbancaire passiva moet elke standaardaftrek, die wordt
toegepast op passiva met een looptijd van maximaal twee jaar en die tot de categorie schuldbewijzen behoren,
gebaseerd worden op de binnen het eurogebied geldende macroratio tussen: a) de stand van door kredietinstel
lingen uitgegeven betrokken instrumenten die door andere kredietinstellingen en de ECB en nationale centrale
banken van deelnemende lidstaten worden aangehouden; en b) het totale uitstaande bedrag van dergelijke door
kredietinstellingen uitgegeven instrumenten. De methode voor de toepassing van de standaardaftrek zoals bedoeld
in artikel 3, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1745/2003 van de Europese Centrale Bank (ECB/2003/9) (2) moet
nader worden toegelicht.

(2)

Derhalve moet Verordening (EG) nr. 1745/2003 (ECB/2003/9) dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DEZE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Wijzigingen
Verordening (EG) nr. 1745/2003 (ECB/2003/9) wordt als volgt gewijzigd:
1) Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:
a) lid 1 en 2 worden als volgt vervangen:
„1.
De reservebasis van een instelling omvat de volgende passiva, zoals beschreven binnen het rapportagekader
van de ECB als neergelegd in Verordening (EU) nr. 1071/2013 van de Europese Centrale Bank (ECB/2013/33) (*)
die voortvloeien uit het aantrekken van kapitaal:
a) deposito's, en
b) uitgegeven schuldbewijzen.
Indien een instelling ten opzichte van een buiten deelnemende lidstaten gevestigd bijkantoor, hoofdzetel of
maatschappelijke zetel van dezelfde entiteit passiva heeft, neemt zij deze passiva in de reservebasis op.
2.

De volgende passiva behoren niet tot de reservebasis:

a) passiva die verschuldigd zijn aan een andere instelling die niet is opgenomen op de lijst van instellingen die
zijn vrijgesteld van reserveverplichtingen van de ECB overeenkomstig artikel 2, lid 3, en
b) passiva die verschuldigd zijn aan de ECB of aan een deelnemende NCB.
(*) Verordening (EU) nr. 1071/2013 van de Europese Centrale Bank van 24 september 2013 met betrekking tot
de balans van de sector monetaire financiële instellingen (ECB/2013/33) (PB L 297 van 7.11.2013, blz. 1).”;
(1) PB L 318 van 27.11.1998, blz. 1.
(2) Verordening (EG) nr. 1745/2003 van de Europese Centrale Bank van 12 september 2003 inzake de toepassing van reserveverplichtingen
(ECB/2003/9) (PB L 250 van 2.10.2003, blz. 10).
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b) het volgende lid 2 bis wordt ingevoegd:
„2 bis. Voor de in lid 1, onder a), bedoelde passivacategorie „deposito's” wordt het niet-opnemen, zoals bedoeld
in lid 2, als volgt uitgevoerd: de instelling overlegt aan de betrokken deelnemende NCB bewijs van het in lid 2,
onder a) en b), bedoelde bedrag van passiva, en het aangetoonde bedrag wordt op de reservebasis in mindering
gebracht.
Voor de in lid 1, onder b), bedoelde passivacategorie „uitgegeven schuldbewijzen” wordt het niet-opnemen, zoals
bedoeld in lid 2, uitgevoerd door als volgt een bedrag op de reservebasis in mindering in mindering te brengen:
a) de instelling overlegt aan de betrokken deelnemende NCB bewijs van het in lid 2, onder a) en b), bedoelde
bedrag van passiva, en het aangetoonde bedrag wordt op de reservebasis in mindering gebracht;
b) indien de instelling de in lid 2, onder a) en b), bedoelde bedragen van passiva's niet aan de betrokken
deelnemende NCB kan overleggen, past de instelling een op de ECB-website gepubliceerde standaardaftrek toe
op het uitstaande bedrag van door haar uitgegeven schuldbewijzen die een oorspronkelijke looptijd van
maximaal twee jaar hebben.”.
2) In de hele verordening worden de woorden „voor monetaire en bancaire statistieken” geschrapt.
Artikel 2
Slotbepalingen
Deze verordening treedt in werking op 14 december 2016.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in de
lidstaten overeenkomstig de Verdragen.
Gedaan te Frankfurt am Main, 9 september 2016.
Namens de Raad van bestuur van de ECB
De president van de ECB
Mario DRAGHI

