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BESLUIT (EU) 2020/407 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 16 maart 2020
tot wijziging van Besluit (EU) 2019/1311 betreffende een derde reeks gerichte langerlopende
herfinancieringstransacties (ECB/2020/13)

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, het eerste streepje,
Gezien de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, en met name artikel 3.1,
het eerste streepje, artikel 12.1, artikel 18.1, het tweede streepje, en artikel 34.1, het tweede streepje,
Gezien Richtsnoer (EU) 2015/510 van de Europese Centrale Bank van 19 december 2014 betreffende de tenuitvoerlegging
van het monetairbeleidskader van het Eurosysteem (Richtsnoer algemene documentatie (ECB/2014/60) (1),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Krachtens artikel 1, lid 4, van Richtsnoer (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) kan de Raad van bestuur te allen tijde
besluiten tot aanpassing van hulpmiddelen, instrumenten, vereisten, criteria en procedures voor de implementatie
van monetairbeleidstransacties van het Eurosysteem.

(2)

Op 22 juli 2019 heeft de Raad van bestuur ter uitoefening van het mandaat inzake prijsstabiliteit evenals ter behoud
van gunstiger voorwaarden voor bankkredieten en ter ondersteuning van het accomoderend monetair beleid in
lidstaten die de euro als munt hebben Besluit (EU) 2019/1311 van de Europese Centrale Bank (ECB/2019/21) (2)
vastgesteld. Dit besluit voorziet in een derde reeks van gerichte langerlopende herfinancieringstransacties (TLTRO'sIII) die in de periode van juni 2019 tot en met maart 2021 worden uitgevoerd.

(3)

Op 12 maart 2020 heeft de Raad van bestuur besloten om ter ondersteuning van de bancaire kredietverlening aan
degenen die het meest getroffen zijn door de verspreiding van de door het Coronavirus veroorzaakte ziekte
(COVID-19), in het bijzonder kleine en middelgrote ondernemingen, drie TLTRO-III-parameters te wijzigen,
namelijk om het leningvolume te verhogen van 30 % naar 50 %, het maximuminschrijvingsbedrag voor
afzonderlijke TLTRO’s-III te wijzigen en met ingang van september 2021 een vervroegde aflossingsmogelijkheid te
bieden voor de uit hoofde van TLTRO-III geleende bedragen na verloop van 12 maanden na de afwikkeling van elke
transactie, in plaats van 24 maanden.

(4)

Om deze gewijzigde parameters met onmiddellijke ingang toe te passen, moet dit Besluit onverwijld in werking
treden.

(5)

Besluit (EU) 2019/1311 (ECB/2019/21) moet derhalve dienovereenkomstig gewijzigd worden,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Wijzigingen
Besluit (EU) 2019/1311 (ECB/2019/21) wordt als volgt gewijzigd:
1) Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:
a) lid 2 wordt vervangen door:
“2.
Het leningvolume van elke deelnemer bedraagt 50 % van het total referentie-uitstaandbedrag met aftrek van
het eerder door die TLTRO-III-deelnemer uit hoofde van TLTRO's-II krachtens Besluit (EU) 2016/810
(ECB/2016/10) geleende bedrag dat nog uitstaat op de afwikkelingsdatum van een TLTRO-III gezien de door de
deelnemer overeenkomstig artikel 6 van Besluit (EU) 2016/810 (ECB/2016/610) ingediende juridisch bindende
kennisgeving voor vervroegde aflossing. De betrokken technische berekeningen zijn in bijlage I uiteengezet.”;
(1) PB L 91 van 2.4.2015, blz. 3.
(2) Besluit ECB/2019/1311 van de Europese Centrale Bank van 22 juli 2019 betreffende een derde reeks gerichte langerlopende
herfinancieringstransacties (ECB/2019/21) (PB L 204 van 2.8.2019, blz. 100).
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b) lid 4 wordt vervangen door:
“4.
Het maximuminschrijvingsbedrag voor elke TLTRO-III is gelijk aan het leningvolume met aftrek van de uit
hoofde van vorige TLTRO’s-III geleende bedragen. Dit bedrag wordt voor elke deelnemer beschouwd als een
maximuminschrijvingsbedrag en de in artikel 36 van Richtsnoer (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) neergelegde regels
voor inschrijvingen die het maximuminschrijvingsbedrag te boven gaan, zijn van toepassing. De betrokken
technische berekeningen zijn in bijlage I uiteengezet.”.
2. In artikel 5 bis wordt lid 1 vervangen door:
“1.
Met ingang van 21 september 2021, te beginnen 12 maanden na de afwikkeling van elke TLTRO-III kunnen
deelnemers vóór de betrokken vervaldag het TLTRO-III-bedrag op driemaandelijkse basis geheel of gedeeltelijk
aflossen.”.
3. In bijlage I, afdeling 1, wordt de derde alinea vervangen door:
“Het leningvolume bedraagt 50 % van het voor de deelnemer (*) referentie-uitstaandbedrag min de door de deelnemer in
de gerichte langerlopende herfinancieringstransacties krachtens Besluit (EU) 2016/810 (ECB/2016/10) (TLTRO's-II)
geleende bedragen, die op de afwikkelingsdatum van de respectieve TLTRO-III nog uitstonden, of bedraagt nul als een
dergelijk bedrag negatief is, d.w.z.:
voor k = 1,…,7.
_____________
(*) Verwijzingen naar een “deelnemer” moeten worden opgevat als verwijzingen naar individuele deelnemers of
TLTRO-III-groepen”.
4. In bijlage I, afdeling 1, wordt de vijfde alinea vervangen door:
“Het op elke deelnemer in elke TLTRO-III toepasselijke maximuminschrijvingsbedrag is het leningvolume Bak min de uit
hoofde van de vorige TLTRO's-III geleende bedragen.
zijn de leningen van een deelnemer in TLTRO-III k, dan
waarbij BLk het maximuminschrijvingsbedrag is voor deze deelnemer in transactie k dat als volgt gedefinieerd
wordt:

voor k = 2,…,7.”.
Artikel 2
Inwerkingtreding
Dit besluit treedt op 17 maart 2020 in werking.

Gedaan te Frankfurt am Main, 16 maart 2020.
Voor de Raad van bestuur van de ECB
De president van de ECB
Christine LAGARDE

