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RICHTSNOEREN
RICHTSNOER VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 23 januari 2013
tot wijziging van Richtsnoer ECB/2012/18 inzake aanvullende tijdelijke maatregelen betreffende
herfinancieringstransacties van het Eurosysteem en de beleenbaarheid van onderpand
(ECB/2013/2)
(2013/74/EU)
DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

HEEFT HET VOLGENDE RICHTSNOER VASTGESTELD:

Artikel 1

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

Wijziging
Artikel 2 van Richtsnoer ECB/2012/18 komt als volgt te luiden:

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

(1)

(2)

(3)

Artikel 2 van Richtsnoer ECB/2012/18 van 2 augustus
2012 inzake aanvullende tijdelijke maatregelen betref
fende herfinancieringstransacties van het Eurosysteem
en de beleenbaarheid van onderpand (1) bepaalt dat het
Eurosysteem kan besluiten dat tegenpartijen voor de ver
valdag het bedrag van bepaalde langerlopende herfinan
cieringstransacties kunnen verlagen dan wel deze trans
acties kunnen beëindigen (die vroegtijdige verlaging of
beëindiging wordt gezamenlijk „vroegtijdige aflossing” ge
noemd). Artikel 2 bepaalt voorts dat de voorwaarden
voor die vroegtijdige aflossing bekend worden gemaakt
in de betrokken tenderaankondiging of op een andere
door het Eurosysteem passend geachte wijze.
De op de vroegtijdige aflossing door tegenpartijen toe
passelijke procedure dient nader te worden uitgewerkt
om te waarborgen dat inzake vroegtijdige aflossing de
zelfde voorwaarden worden toegepast door alle nationale
centrale banken van lidstaten die de euro als munt heb
ben (hierna de „NCB’s”). Met name dient de regeling van
geldboetes, zoals vastgelegd in appendix 6 van bijlage I
bij Richtsnoer ECB/2011/14 van 20 september 2011
betreffende monetairebeleidsinstrumenten en -procedures
van het Eurosysteem (2), te worden toegepast, indien te
genpartijen op de door hen verkozen vervaldag voor
vroegtijdige aflossing het aan de betrokken NCB af te
lossen bedrag niet of gedeeltelijk voldoen.
Richtsnoer ECB/2012/18 dient derhalve dienovereenkom
stig te worden gewijzigd,

(1) PB L 218 van 15.8.2012, blz. 20.
(2) PB L 331 van 14.12.2011, blz. 1.

„Artikel 2
Mogelijkheid tot verlaging van het bedrag van
langerlopende herfinancieringstransacties, dan wel tot
beëindiging van deze transacties
1.
Het Eurosysteem kan besluiten dat tegenpartijen voor
de vervaldag onder bepaalde voorwaarden het bedrag van
bepaalde langerlopende herfinancieringstransacties kunnen
verlagen dan wel deze transacties kunnen beëindigen (die
vroegtijdige verlaging of beëindiging wordt gezamenlijk
„vroegtijdige aflossing” genoemd). De tenderaankondiging
vermeldt of de mogelijkheid tot verlaging van het bedrag
van de betrokken transacties, dan wel de beëindiging van
de betrokken transacties voor de vervaldag van toepassing
is, alsook de datum waarop die keuzemogelijkheid kan wor
den geëffectueerd. Deze informatie kan eveneens op een an
dere door het Eurosysteem passend geachte wijze worden
verstrekt.
2.
Een tegenpartij kan besluiten voor de vervaldag het
bedrag van de langerlopende herfinancieringstransacties te
verlagen, dan wel deze transacties te beëindigen door de
betrokken NCB in kennis te stellen van het bedrag dat zij
uit hoofde van de procedure tot vroegtijdige aflossing wil
voldoen, alsook van de datum waarop zij die vroegtijdige
aflossing wil effectueren, zulks ten minste één week voor
afgaande aan de datum van vroegtijdige aflossing. Tenzij an
ders aangegeven door het Eurosysteem, kan vroegtijdige af
lossing op elke dag worden geëffectueerd die samenvalt met
de afwikkelingsdag van een basisherfinancieringstransactie
van het Eurosysteem, mits de tegenpartij de in deze paragraaf
aangeduide inkennisstelling ten minste één week voor die
datum effectueert.
3.
De in lid 2 genoemde inkennisstelling wordt voor de
tegenpartij één week voor de voornoemde datum van vroeg
tijdige aflossing bindend. Indien de tegenpartij het op de ver
valdag uit hoofde van de procedure voor vroegtijdige aflos
sing verschuldigde bedrag niet of gedeeltelijk voldoet, kan
zulks resulteren in de oplegging van een geldboete zoals ver
meld in paragraaf 1 van appendix 6 van bijlage I bij Richt
snoer ECB/2011/14. De bepalingen van paragraaf 1 van ap
pendix 6 die toepasselijk zijn op het schenden van regels
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inzake tendertransacties zijn van toepassing, indien een te
genpartij op de in lid 2 genoemde datum van vervroegde
aflossing het dan verschuldigde bedrag niet of gedeeltelijk
voldoet. De oplegging van een geldboete geschiedt zonder
afbreuk te doen aan het recht van de NCB om ingeval van
een tekortkoming in de nakoming de in bijlage II bij Richt
snoer ECB/2011/14 vastgelegde verhaalmogelijkheden uit te
oefenen.”.
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passen. Zij stellen de ECB ten laatste op 21 februari 2013 in
kennis van de met die maatregelen verband houdende teksten
en middelen.
Artikel 3
Geadresseerden
Dit richtsnoer is gericht tot alle centrale banken van het Euro
systeem.

Artikel 2
Inwerkingtreding en tenuitvoerlegging
1.
Dit richtsnoer treedt in werking op de dag van notificatie
aan de NCB’s.
2.
De NCB’s nemen de voor voldoening aan dit richtsnoer
noodzakelijke maatregelen die zij met ingang van 7 maart toe

Gedaan te Frankfurt am Main, 23 januari 2013.
Namens de Raad van bestuur van de ECB
De president van de ECB
Mario DRAGHI

