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RICHTSNOER (EU) 2018/572 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 7 februari 2018
tot wijziging van Richtsnoer ECB/2014/31 inzake aanvullende tijdelijke maatregelen betreffende
herfinancieringstransacties van het Eurosysteem en de beleenbaarheid van onderpand
(ECB/2018/5)
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 3.1, eerste streepje, artikel 5.1, artikel 12.1, artikel 14.3 en artikel 18.2,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De Raad van bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB) heeft besloten dat door commercieel hypothecair
krediet gedekte effecten (CMBS'en) niet langer in aanmerking moeten komen als onderpand uit hoofde van het
Eurosysteemonderpandkader, aangezien de risico's en complexiteit van CMBS'en, aangaande zowel de
onderliggende activa als de structurele kenmerken, aanzienlijk verschillen van andere effecten op onderpand van
activa die het Eurosysteem als onderpand aanvaardt.

(2)

Derhalve moet Besluit ECB/2014/31 (1) dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE RICHTSNOER VASTGESTELD:

Artikel 1
Wijziging
In artikel 3, lid 1, onder a) van Richtsnoer ECB/2014/31 wordt punt iii) geschrapt.
Artikel 2
Inwerkingtreding
1.
Dit richtsnoer treedt in werking op de dag van kennisgeving aan de nationale centrale banken van de eurogebied
lidstaten.
2.
De nationale centrale banken van de eurogebiedlidstaten moeten de nodige maatregelen nemen om aan dit
richtsnoer te voldoen en om die maatregelen met ingang van 16 april 2018 toe te passen. Zij stellen de ECB uiterlijk op
16 maart 2018 in kennis van de met deze maatregelen verband houdende teksten en middelen.
Artikel 3
Geadresseerden
Dit richtsnoer is gericht tot alle centrale banken van het Eurosysteem.

Gedaan te Frankfurt am Main, 7 februari 2018.
Namens de Raad van bestuur van de ECB
De president van de ECB
Mario DRAGHI

(1) Richtsnoer ECB/2014/31 van 9 juli 2014 inzake aanvullende tijdelijke maatregelen betreffende herfinancieringstransacties van het
Eurosysteem en de beleenbaarheid van onderpand en tot wijziging van Richtsnoer ECB/2007/9 (PB L 240 van 13.8.2014, blz. 28).

