L 312/92

Publicatieblad van de Europese Unie

NL

28.11.2017

BESLUIT (EU) 2017/2199 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 20 november 2017
tot wijziging van Besluit ECB/2014/40 houdende de tenuitvoerlegging van het derde programma
voor de aankoop van gedekte obligaties (ECB/2017/37)
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 ECB/2014/40 (1) voerde het derde aankoopprogramma voor gedekte obligaties in (hierna „het CBPP3”
genoemd). Naast het aankoopprogramma voor effecten op onderpand van activa, het programma voor de
aankoop van door de publieke sector uitgegeven schuldbewijzen op secundaire markten en het aankoop
programma bedrijfssector maakt het CBPP3 deel uit van het uitgebreide programma voor de aankoop van schuld
bewijzen (APP). Het APP beoogt de doorwerking van het monetaire beleid verder te verbeteren, de kredietver
strekking 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 de Europese Centrale Bank (ECB), te weten prijsstabili
teithandhaving.

(2)

Gezien de potentieel hogere risico's waaraan gedekte obligaties het Eurosysteem blootstellen, besloot de Raad van
bestuur op 4 oktober 2017 met betrekking tot die gedekte obligaties, die normaliter als conditional pass-through
gedekte obligaties worden aangeduid, tot een aanscherping van de regels die van toepassing zijn op de
geschiktheid van die gedekte obligaties voor aankoop uit hoofde van het CBPP3.

(3)

Besluit ECB/2014/40 moet derhalve dienovereenkomstig gewijzigd worden,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Wijziging
In artikel 2 van Besluit ECB/2014/40 wordt het volgende punt 9 toegevoegd:
„9. Gedekte obligaties worden uitgesloten van aankoop uit hoofde van het CBPP3 indien zij zowel a) een conditional
pass-through structuur hebben, waarbij voorafvastgelegde gebeurtenissen leiden tot een looptijdverlenging van
de obligatie en tot een omschakeling naar een betalingsstructuur die voornamelijk steunt op door de activa in de
onderliggende dekkingspool gegenereerde cash-flows, en b) zij werden uitgegeven door een entiteit met een
beste-geldt-emittentenrating van beneden CQS3.”.
Artikel 2
Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op 1 februari 2018.

Gedaan te Frankfurt am Main, 20 november 2017.
Namens de Raad van bestuur van de ECB
De president van de ECB
Mario DRAGHI

(1) Besluit ECB/2014/40 van 15 oktober 2014 houdende de tenuitvoerlegging van het derde programma voor de aankoop van gedekte
obligaties (PB L 335 van 22.11.2014, blz. 22).

