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BESLUIT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 19 december 2012
betreffende tijdelijke wijzigingen van de regels betreffende de beleenbaarheid van in vreemde valuta
luidend onderpand
(ECB/2012/34)
(2013/35/EU)
acties van het Eurosysteem en de beleenbaarheid van
onderpand en tot wijziging van Richtsnoer
ECB/2007/9 (3).

DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie, inzonderheid het eerste streepje van artikel 127, lid 2,

(4)

Op 26 november 2012 heeft de Raad van bestuur Richt
snoer ECB/2012/25 tot wijziging van Richtsnoer
ECB/2011/14 betreffende monetairebeleidsinstrumenten
en -procedures van het Eurosysteem vastgesteld (4). Een
reden voor de wijziging was de opsomming van de cou
ponstructuren van uit hoofde van het monetairebeleids
kader van het Eurosysteem geaccepteerde verhandelbare
schuldbewijzen.

(5)

Sommige in vreemde valuta luidende verhandelbare
schuldbewijzen, die momenteel beleenbaar zijn krachtens
artikel 5bis van Richtsnoer ECB/2012/18, hebben forfai
taire variabele coupons die zijn gekoppeld aan een index
die overeenkomt met een geldmarktrente die verband
houdt met hun denominatievaluta. Deze instrumenten
zouden met ingang van 3 januari 2013 onbeleenbaar
worden, op welke datum de meest recente wijzigingen
van Richtsnoer ECB/2011/14 van toepassing zullen zijn.
De Raad van bestuur is evenwel van mening dat in een
vreemde valuta luidende verhandelbare schuldbewijzen
tijdelijk beleenbaar onderpand voor monetairebeleids
transacties van het Eurosysteem moeten blijven, ongeacht
of hun coupons zijn gekoppeld aan een rentevoet of
inflatie-index van buiten het eurogebied. Om die reden
heeft de Raad van bestuur besloten tot opschorting van
de specifieke bepaling uit Richtsnoer ECB/2011/14 die
dergelijke activa onbeleenbaar zou maken.

(6)

De in dit besluit vastgelegde aanvullende maatregelen
dienen tijdelijk van toepassing te zijn tot de Raad van
bestuur van mening is dat zij niet langer noodzakelijk
zijn om een goede doorwerking van het monetaire beleid
te verzekeren,

Gezien de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken
en van de Europese Centrale Bank, inzonderheid artikel 12.1 en
artikel 14.3, junctis het eerste streepje van artikel 3.1 en arti
kel 18.2,
Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Luidens artikel 18.1 van de statuten van het Europees
Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale
Bank, mogen de Europese Centrale Bank (ECB) en de
nationale centrale banken van de lidstaten die de euro
als munt hebben (hierna de „NCB’s”) krediettransacties
verrichten met kredietinstellingen en andere marktpartij
en, waarbij de verleende kredieten worden gedekt door
toereikend onderpand. De standaardvoorwaarden waar
onder de ECB en de NCB’s bereid zijn krediettransacties
te verrichten, waaronder de beleenbaarheidscriteria van
onderpand voor krediettransacties van het Eurosysteem,
zijn vastgelegd in bijlage I bij Richtsnoer ECB/2011/14
van 20 september 2011 betreffende monetairebeleids
instrumenten en -procedures van het Eurosysteem (1).

(2)

Luidens paragraaf 1.6 van bijlage I bij Richtsnoer
ECB/2011/14 kan de Raad van bestuur te allen tijde
besluiten tot aanpassing van de instrumenten, voorwaar
den, criteria en procedures voor de tenuitvoerlegging van
de monetairebeleidstransacties van het Eurosystem.

(3)

Ter vergemakkelijking van liquiditeitsvoorziening aan te
genpartijen voor monetairebeleidstransacties van het Eu
rosysteem, heeft de Raad van bestuur op 6 september
2012 besloten de beleenbaarheidscriteria voor in mone
tairebeleidstransacties van het Eurosysteem te gebruiken
activa tijdelijk te verruimen door in pond sterling, yen of
US-dollar luidende verhandelbare schuldbewijzen te aan
vaarden als beleenbare activa voor monetairebeleidstrans
acties. Op 10 oktober 2012 werd aan het besluit van de
Raad van bestuur middels Richtsnoer ECB/2012/23 (2)
uitvoering gegeven houdende wijziging van Richtsnoer
ECB/2012/18 van 2 augustus 2012 inzake aanvullende
tijdelijke maatregelen betreffende herfinancieringstrans

(1) PB L 331 van 14.12.2011, blz. 1.
(2) PB L 284 van 17.10.2012, blz. 14.

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Opschorting van enige bepalingen van bijlage I bij
Richtsnoer ECB/2011/14
1.
De minimumbeleenbaarheidscriteria voor coupons, zoals
vastgelegd in paragraaf 6.2.1.1, punt 1), onder b), van bijlage
I bij Richtsnoer ECB/2011/14, worden opgeschort voor verhan
delbare in vreemde valuta luidende schuldbewijzen, zulks over
eenkomstig artikel 2.
(3) PB L 218 van 15.8.2012, blz. 20.
(4) PB L 348 van 18.12.2012, blz. 30.
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2.
Bij een discrepantie tussen dit besluit en Richtsnoer
ECB/2011/14, zoals op nationaal niveau door de NCB’s uitge
voerd, geldt het eerste.
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voor het betreffende land, zijn beleenbaar voor monetaire
beleidstransacties van het Eurosysteem.

3.
Bij een discrepantie tussen dit besluit en Richtsnoer
ECB/2012/18, zoals op nationaal niveau door de NCB’s uitge
voerd, geldt het eerste.

2.
Na goedkeuring door de Raad van bestuur kan de ECB op
haar website www.ecb.europa.eu een aanvullende lijst openbaar
maken van benchmark vreemdevaluta-renten als aanvulling op
de in lid 1 genoemde.

4.
Behoudens andersluidende bepalingen in dit besluit, pas
sen de NCB’s alle bepalingen van de Richtsnoeren ECB/2011/14
en ECB/2012/18 verder toe.

Artikel 3

Artikel 2

Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op 3 januari 2013.

Voortdurende beleenbaarheid als onderpand van bepaalde
in pond sterling, yen of US-dollar luidende activa
1.
Uit hoofde van artikel 5bis van Richtsnoer ECB/2012/18
beleenbare verhandelbare schuldbewijzen met coupons die ge
koppeld zijn aan één geldmarktrente in de denominatievaluta,
of aan een inflatie-index zonder discrete marge, zonder mar
geaanwas, clickcoupons of gelijkaardige complexe structuren

Gedaan te Frankfurt am Main, 19 december 2012.
De president van de ECB
Mario DRAGHI

