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BESLUIT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 28 juni 2013
tot intrekking van Besluit ECB/2013/13 inzake tijdelijke maatregelen betreffende de beleenbaarheid
van door de Republiek Cyprus uitgegeven of gegarandeerde verhandelbare schuldbewijzen
(ECB/2013/21)
(2013/376/EU)
Republiek Cyprus uitgegeven of volledig gegarandeerde
verhandelbare schuldbewijzen (2) schortte bij wijze van
uitzonderlijke maatregel de minimumvereisten van het
Eurosysteem voor kredietkwaliteitsdrempels op die van
toepassing zijn op door de Republiek Cyprus uitgegeven
of volledig gegarandeerde verhandelbare schuldbewijzen.

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 artikel 12.1 en
het tweede streepje van artikel 34.1, juncto het eerste streepje
van artikel 3.1 en artikel 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 (de „ESCB-statuten”) mogen de Europese Centrale
Bank (ECB) en de nationale centrale banken van de lid
staten die de euro als munt hebben 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) (hierna de „Algemene Documentatie”).

(4)

De Republiek Cyprus heeft besloten tot uitvoering van
schuldbeheer aangaande door haar uitgegeven verhandel
bare schuldbewijzen.

(5)

De adequatie van de door de Republiek Cyprus uitgege
ven dan wel volledig gegarandeerde verhandelbare
schuldbewijzen als onderpand voor transacties van het
Eurosysteem is door het besluit tot uitvoering van schul
denbeheer nog verder verminderd.

(6)

Besluit ECB/2013/13 dient ingetrokken te worden.

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Intrekking van Besluit ECB/2013/13
Besluit ECB/2013/13 wordt ingetrokken.

(2)

(3)

Luidens paragraaf 1.6 van de Algemene Documentatie
kan de Raad van bestuur van de ECB te allen tijde be
sluiten tot aanpassing van de instrumenten, voorwaarden,
criteria en procedures voor de tenuitvoerlegging van de
monetaire-beleidstransacties van het Eurosystem. Luidens
paragraaf 6.3.1 van de Algemene Documentatie behoudt
het Eurosysteem zich het recht voor te bepalen of een
emissie, emittent, debiteur of garant aan de vereisten
voor hoge kwaliteitseisen voor kredietstandaards voldoet,
zulks op basis van alle informatie die het relevant acht.
Besluit ECB/2013/13 van 2 mei 2013 inzake tijdelijke
maatregelen betreffende de beleenbaarheid van door de

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

Artikel 2
Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op 28 juni 2013.

Gedaan te Frankfurt am Main, 28 juni 2013.
De president van de ECB
Mario DRAGHI
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