23.4.2002

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

NL

L 106/9

VERORDENING (EG) Nr. 690/2002 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 18 april 2002
tot wĳziging van Verordening (EG) nr. 2818/98 (ECB/1998/15) inzake de toepassing van reserveverplichtingen
(ECB/2002/3)
DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

(5)

Om redenen van specifieke kenmerken van nationale
procedures is het noodzakelĳk, dat de ontheffing van
rechtswege in geval van liquidatieprocedures van toepassing is, onverminderd de mogelĳkheid van een verzoek
tot ontheffing krachtens artikel 2, lid 2, van Verordening
(EG) nr. 2818/98 (ECB/1998/15).

(6)

Het is noodzakelĳk de verplichting te expliciteren in de
reservebasis van een instelling passiva op te nemen ten
aanzien van een bĳkantoor van diezelfde entiteit of ten
aanzien van een maatschappelĳke of hoofdzetel van
diezelfde entiteit die buiten het gebied van de deelnemende lidstaten zĳn gevestigd.

(7)

De mogelĳkheid voor het Eurosysteem om tegelĳkertĳd
meer dan één basis-herfinancieringstransactie met
verschillende looptĳden te verrichten, noopt tot wĳziging van de berekeningsformule inzake de compensatie
van aangehouden verplichte reserves,

Gelet op de statuten van het Europees Stelsel van Centrale
Banken en van de Europese Centrale Bank (hierna de „statuten”
te noemen), inzonderheid op artikel 19.1,
Gelet op Verordening (EG) nr. 2531/98 van de Raad van 23
november 1998 met betrekking tot de toepassing van reserveverplichtingen door de Europese Centrale Bank (1), gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 134/2002 (2), inzonderheid op artikel 2,
Overwegende hetgeen volgt:
Verordening (EG) nr. 2818/98 van de Europese Centrale Bank
van 1 december 1998 inzake de toepassing van reserveverplichtingen (ECB/1998/15) (3), gewĳzigd bĳ Verordening (EG)
nr. 1921/2000 (ECB/2000/8) (4), dient om de hiernavolgende
redenen te worden gewĳzigd:
Richtlĳn 2000/28/EG (5) breidde de definitie van kredietinstellingen genoemd in artikel 1, punt 1, eerste alinea,
van Richtlĳn 2000/12/EG van het Europees Parlement
en de Raad van 20 maart 2000 betreffende de toegang
tot en de uitoefening van de werkzaamheden van
kredietinstellingen (6) uit met instellingen voor elektronisch geld. Teneinde te verduidelĳken dat instellingen
voor elektronisch geld onderworpen zullen zĳn aan
reserveverplichtingen uit overwegingen van gelĳke
behandeling tussen de verschillende categorieën uitgevers van elektronisch geld, dient de verwĳzing naar de
definitie van kredietinstellingen in artikel 2, lid 1, van
Verordening (EG) nr. 2818/98 (ECB/1998/15) dienovereenkomstig te worden gewĳzigd.

(1)

Ingevolge artikel 2, lid 2, van Verordening (EG) nr.
2818/98 (ECB/1998/15), kan de ECB instellingen, die
onderworpen zĳn aan een liquidatieprocedure, op een
niet-discriminatoire basis van reserveverplichtingen
ontheffen.

(2)

Omwille van efficiency is het aangewezen een algemene
regel vast te stellen krachtens welke kredietinstellingen
van rechtswege ontheven worden van reserveverplichtingen voor de gehele reserveperiode binnen welke zĳ als
zodanig ophouden te bestaan.

(3)

De regels betreffende de intrekking of het verstrĳken van
de vergunning tot het uitoefenen van de werkzaamheden
van een kredietinstelling zĳn door artikel 14 van
Richtlĳn 2000/12/EG geharmoniseerd.

(4)
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HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Verordening (EG) nr. 2818/98 (ECB/1998/15) wordt als volgt
gewĳzigd:
1. Artikel 2, lid 1, wordt als volgt vervangen:
„1.
De volgende categorieën instellingen zĳn aan reserveverplichtingen onderworpen:
a) kredietinstellingen als beschreven in artikel 1, punt 1,
eerste alinea, van Richtlĳn 2000/12/EG van het Europees
Parlement en de Raad (*) betreffende de toegang tot en
de uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstellingen, buiten de deelnemende NCB's;
b) bĳkantoren van kredietinstellingen, zoals beschreven in
artikel 1, punt 1, eerste alinea, van Richtlĳn 2000/12/EG,
buiten de deelnemende NCB's; hiertoe behoren onder
andere bĳkantoren van kredietinstellingen waarvan de
maatschappelĳke noch de hoofdzetel in een deelnemende lidstaat is gevestigd.
Buiten de deelnemende lidstaat gevestigde bĳkantoren
van kredietinstellingen, die hun zetel hebben in deelnemende lidstaten, zĳn niet onderworpen aan reserveverplichtingen.
(*) PB L 126 van 26.5.2000, blz. 1.”.
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2. Artikel 2 wordt als volgt gewĳzigd:
a) De volgende alinea wordt aan het begin van lid 2
ingevoegd:
„2.
Zonder dat een verplichting tot het indienen van
een daartoe strekkend verzoek bestaat, wordt een
instelling ontheven van haar reserveverplichtingen
vanaf het begin van de reserveperiode waarin haar
vergunning wordt ingetrokken of waarin de instelling
te kennen heeft gegeven van de vergunning geen
gebruik te zullen maken, of vanaf het begin van de
reserveperiode waarin een rechterlĳke instantie of een
andere bevoegde autoriteit van een deelnemende
lidstaat besluit de instelling aan een liquidatieprocedure
te onderwerpen.”.
b) In lid 2, onder a), wordt het woord „liquidatieprocedure” geschrapt.
3. In artikel 3 wordt de volgende zin aan het einde van lid
1 ingevoegd:
„Indien een instelling ten aanzien van een buiten de
lidstaten gevestigd bĳkantoor, hoofdzetel of maatschappelĳke zetel van dezelfde entiteit passiva heeft, neemt zĳ
deze passiva in de reservebasis op.”.
4. Artikel 8, lid 1, wordt als volgt vervangen:
„1.
Wat de basis-herfinancieringstransacties betreft,
wordt het aanhouden van de verplichte reserves overeenkomstig de volgende formule tegen de gemiddelde ESCBkoers van de reserveperiode (gewogen overeenkomstig het
aantal kalenderdagen) gecompenseerd (de uitkomst ervan
wordt tot op één cent nauwkeurig afgerond):

Waarbĳ:
Rt =

te betalen compensatie voor het gedurende de
reserveperiode t aanhouden van verplichte
reserves

Ht =

daggemiddelde van gedurende de reserveperiode t
aangehouden verplichte reserves

nt =

aantal kalenderdagen dat de reserveperiode t telt

rt =

compensatiepercentage voor het aanhouden van
verplichte reserves gedurende de reserveperiode t.
Het compensatiepercentage wordt steeds op twee
decimalen afgerond

i =

-ste kalenderdag van de reserveperiode t

MRi =

marginale rentevoet voor de meest recente basisherfinancieringstransactie die op of voor kalenderdag i is verevend. Indien meer dan één basisherfinancieringstransactie voor verevening op
dezelfde dag wordt verricht, wordt een eenvoudig
gemiddelde van de marginale rentevoeten van de
tegelĳkertĳd verrichte transacties toegepast.”.
Artikel 2
Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de reserveperiode die begint in de maand volgende op de publicatie
van deze verordening in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke lidstaat.
Gedaan te Frankfurt am Main, 18 april 2002.
Namens de Raad van bestuur van de ECB
Willem F. DUISENBERG

