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BESLUIT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 20 maart 2013
houdende de regels betreffende het gebruik van door de overheid gegarandeerde ongedekte
bankbrieven voor eigen gebruik als onderpand voor monetaire-beleidstransacties van het
Eurosysteem
(ECB/2013/6)
(2013/169/EU)
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,
Gezien de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken
en van de Europese Centrale Bank, inzonderheid op het eerste
streepje van artikel 3.1 en artikel 12.1, artikel 14.3 en arti
kel 18.2,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

(4)

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 monetaire-beleids
instrumenten en -procedures van het Eurosysteem (1).
Luidens hoofdstuk 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 monetaire-beleidstransacties van het Eurosystem.
Het directe gebruik van door de overheid gegarandeerde
ongedekte bankbrieven voor eigen gebruik, en het indi
recte gebruik van die bankbrieven, indien deze zijn opge
nomen in de pool van gedekte obligaties die door de
zelfde tegenpartij zijn uitgegeven die de ongedekte bank
brieven heeft uitgegeven, dan wel door nauw met die
tegenpartij verbonden entiteiten, dienen met ingang van
1 maart 2015 volledig te worden uitgesloten als onder
pand voor monetaire-beleidstransacties van het Eurosys
teem. Onder uitzonderlijke omstandigheden kan de Raad
van bestuur tijdelijke uitzonderingen op dit verbod toe
staan aan tegenpartijen die deelnemen aan monetaire-be
leidstransacties van het Eurosysteem.
De voorwaarden van deze uitsluiting dienen in een ECBbesluit te worden vastgelegd,

(1) PB L 331 van 14.12.2011, blz. 1.

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Wijzigingen van de regels betreffende het gebruik van door
de overheid gegarandeerde ongedekte bankbrieven voor
eigen gebruik als onderpand
1.
Met ingang van 1 maart 2015 kunnen ongedekte bank
brieven, die de gebruikende partij heeft uitgegeven of entiteiten
die met de tegenpartij nauw verbonden zijn en die volledig
worden gegarandeerd door één of meer overheidsentiteiten uit
de Europese Economische Ruimte (EER), die belasting kunnen
heffen, door die tegenpartij niet langer worden gebruikt als
onderpand voor monetaire-beleidstransacties van het Eurosys
teem: noch a) direct, noch b) indirect, indien deze zijn opge
nomen in de pool van gedekte obligaties die zijn uitgegeven
door dezelfde tegenpartij die de ongedekte bankbrieven heeft
uitgegeven dan wel door nauw met die tegenpartij verbonden
entiteiten.
2.
Onder uitzonderlijke omstandigheden kan de Raad van
bestuur tijdelijke uitzonderingen op het in lid 1 vastgelegde
verbod toestaan, zulks voor maximaal drie jaar. Bij een verzoek
tot het toestaan van uitzonderingen wordt een financieringsplan
gevoegd dat vermeldt hoe de verzoekende tegenpartij het eigen
gebruik van door de overheid gegarandeerde ongedekte bank
brieven geleidelijk zal afschaffen, zulks ten laatste drie jaar na
het toestaan van de uitzondering.
3.
Dit besluit geldt indien enige discrepantie bestaat tussen
dit besluit, Richtsnoer ECB/2011/14, en Richtsnoer ECB/2013/4
van 20 maart 2013 inzake aanvullende tijdelijke maatregelen
betreffende herfinancieringstransacties van het Eurosysteem en
de beleenbaarheid van onderpand (2), telkens zoals op nationaal
niveau door de NCB’s geïmplementeerd.
Artikel 2
Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op 22 maart 2013.

Gedaan te Frankfurt am Main, 20 maart 2013.
De president van de ECB
Mario DRAGHI

(2) Zie bladzijde 23 van dit Publicatieblad.

