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BESLUIT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 3 juli 2012
tot wijziging van Besluit ECB/2011/25 inzake aanvullende tijdelijke met herfinancieringstransacties
van het Eurosysteem en de beleenbaarheid van onderpand verband houdende maatregelen
(ECB/2012/12)
(2012/386/EU)
DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie, inzonderheid op 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 op artikel 18.2,

(5)

Derhalve dient Besluit ECB/2011/25 van 14 decem
ber 2011 inzake aanvullende tijdelijke met herfinancie
ringstransacties van het Eurosysteem en de beleenbaar
heid van onderpand verband houdende maatregelen (2)
dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Overwegende:
(1)

(2)

(3)

(4)

Luidens artikel 18.1 van 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” genoemd) krediettransacties
verrichten met kredietinstellingen en andere marktpartij
en, waarbij de verleende kredieten worden gedekt door
toereikend onderpand. De beleenbaarheidscriteria voor
onderpand voor monetaire-beleidstransacties van het Eu
rosysteem zijn vastgelegd in bijlage I bij Richtsnoer
ECB/2011/14 van 20 september 2011 betreffende mo
netaire beleidsinstrumenten en -procedures van het Euro
systeem (1).
De Raad van bestuur van de ECB acht met betrekking tot
door de overheid gegarandeerde en door tegenpartijen
voor eigen gebruik („own use”) uitgegeven en als onder
pand aangeboden bankbrieven herziening noodzakelijk
van de uitzondering op het verbod inzake nauwe banden
zoals vastgelegd in afdeling 6.2.3.2. van bijlage I bij
Richtsnoer ECB/2011/14.
Tegenpartijen bij krediettransacties van het Eurosysteem
dient te worden toegestaan onder uitzonderlijke omstan
digheden de huidige niveaus van eigen gebruik („own
use”) van de door de overheid gegarandeerde bankbrieven
te verhogen, zulks op voorwaarde van ex-ante goedkeu
ring door de Raad van bestuur.
Bij de bij de Raad van bestuur ter ex-ante goedkeuring
ingediende verzoeken dient een financieringsplan te zijn
gevoegd.

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

Wijziging
Het volgende artikel 4 ter wordt in het Besluit ECB/2011/25
ingevoegd:
„Artikel 4 ter
Aanvaarding van door de overheid gegarandeerde
bankbrieven
1.
Tegenpartijen die door een EER-overheidsentiteit, die
het recht heeft belastingen te heffen, gegarandeerde beleen
bare bankbrieven uitgeven, mogen dergelijke of soortgelijke
door nauw verbonden entiteiten uitgegeven bankbrieven niet
als onderpand voor krediettransacties van het Eurosysteem
aanbieden voor zover de op de dag van inwerkingtreding
van dit besluit vastgestelde nominale waarde van deze als
onderpand aangeboden bankbrieven overschreden wordt.
2.
In uitzonderlijke gevallen kan de Raad van bestuur be
sluiten tot vrijstelling van het in lid 1 vastgelegde vereiste. Bij
een vrijstellingsverzoek wordt een financieringsplan ge
voegd.”.
Artikel 2
Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op de dag van vaststelling.

Gedaan te Frankfurt am Main, 3 juli 2012.
De president van de ECB
Mario DRAGHI

(2) PB L 341 van 22.12.2011, blz. 65.

