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RICHTSNOEREN
RICHTSNOER VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 10 oktober 2012
tot
wijziging
van
Richtsnoer
ECB/2012/18
inzake
aanvullende
tijdelijke
met
herfinancieringstransacties van het Eurosysteem en de beleenbaarheid van onderpand verband
houdende maatregelen
(ECB/2012/23)
(2012/641/EU)
systeem, heeft de Raad van bestuur besloten de beleen
baarheidscriteria voor in monetairebeleidstransacties van
het Eurosysteem te gebruiken activa tijdelijk te verruimen
door in pond sterling, yen of US-dollar luidende verhan
delbare schuldbewijzen te aanvaarden als beleenbare ac
tiva voor monetairebeleidstransacties. Waarderingsver
lagingen die de historische volatiliteit van de betrokken
wisselkoersen weerspiegelen, dienen op dergelijke verhan
delbare schuldbewijzen te worden toegepast.

DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie, inzonderheid artikel 127, lid 2, eerste streepje,
Gezien de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken
en van de Europese Centrale Bank, inzonderheid artikel 12.1 en
artikel 14.3, junctis artikel 3.1, eerste streepje, en artikel 18.2,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

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 beleenbaarheidscriteria voor
onderpand voor monetairebeleidstransacties 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). Aanvullende tijdelijke maatregelen inzake de
beleenbaarheid van onderpand zijn vastgelegd in Richt
snoer ECB/2012/18 van 2 augustus 2012 inzake aanvul
lende tijdelijke maatregelen betreffende herfinancierings
transacties van het Eurosysteem en de beleenbaarheid van
onderpand en tot wijziging van Richtsnoer
ECB/2007/9 (2).
Luidens afdeling 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 monetairebeleidstransacties van het Eurosysteem. Lui
dens afdeling 6.3.1 behoudt het Eurosysteem zich het
recht voor te bepalen of een emissie, emittent, debiteur
of garant aan de vereisten voor hoge kredietstandaards
voldoet, zulks op basis van informatie die het relevant
acht.
Ter versterking van de liquiditeitsvoorziening aan tegen
partijen voor monetairebeleidstransacties van het Euro

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

(4)

Om een goede doorwerking van het monetaire beleid te
verzekeren, dienen deze aanvullende maatregelen tijdelijk
van toepassing te zijn tot de Raad van bestuur van me
ning is dat zij niet langer noodzakelijk zijn. Deze maat
regelen dienen derhalve middels een wijziging van Richt
snoer ECB/2012/18 te worden uitgevoerd,

HEEFT HET VOLGENDE RICHTSNOER VASTGESTELD:

Artikel 1
Wijzigingen
Richtsnoer ECB/2012/18 wordt als volgt gewijzigd:
1) Artikel 1 wordt als volgt vervangen:
„Artikel 1
Aanvullende
met
herfinancieringstransacties
en
beleenbaar onderpand verband houdende maatregelen
1.
De regels voor het verrichten van monetairebeleids
transacties van het Eurosysteem en de beleenbaarheidscriteria
voor onderpand zoals vastgelegd in dit richtsnoer, zoals
nader uitgewerkt in lid 2, zijn in samenhang met Richtsnoer
ECB/2011/14 van toepassing.
2.
Slechts de artikelen 3, 5 en 5 bis van dit richtsnoer zijn
van toepassing op in vreemde valuta luidend onderpand.
3.
Bij een discrepantie tussen dit richtsnoer en Richtsnoer
ECB/2011/14, zoals op nationaal niveau door de NCB’s uit
gevoerd, geldt dit richtsnoer. Behoudens andersluidende be
paling in dit richtsnoer passen de NCB’s alle bepalingen van
Richtsnoer ECB/2011/14 verder ongewijzigd toe.”.
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Artikel 3

2) Het volgende artikel 5 bis wordt ingevoegd:

Inwerkingtreding

„Artikel 5 bis
Toelating van bepaalde vormen van in pond sterling,
yen of US-dollar luidend onderpand als beleenbaar
onderpand
1.
De in afdeling 6.2.1 van bijlage I bij Richtsnoer
ECB/2011/14 beschreven verhandelbare schuldbewijzen, in
dien luidend in pond sterling, yen of US-dollar vormen be
leenbaar onderpand voor monetairebeleidstransacties van het
Eurosysteem mits: a) deze in het eurogebied worden uitge
geven en aangehouden/afgewikkeld; b) de emittent is geves
tigd in de Europese Economische Ruimte; en c) deze voldoen
aan alle overige beleenbaarheidscriteria van afdeling 6.2.1
van bijlage I bij Richtsnoer ECB/2011/14.
2.
Het Eurosysteem past op die verhandelbare schuldbe
wijzen de volgende waarderingsverlagingen toe: a) een ver
laging van 16 % op in pond sterling of US-dollar luidende
activa; en b) een verlaging van 26 % op in yen luidende
activa.”.

1.
Dit richtsnoer treedt twee dagen na vaststelling ervan in
werking.

2.

Artikel 1 geldt vanaf 9 november 2012.

Artikel 4
Geadresseerden
Dit richtsnoer is gericht tot alle centrale banken van het Euro
systeem.

Gedaan te Frankfurt am Main, 10 oktober 2012.

Artikel 2
Verificatie
De NCB’s doen de ECB ten laatste op 26 oktober 2012 details
inzake teksten en middelen toekomen, middels welke zij voor
nemens zijn te voldoen aan dit richtsnoer.

Namens de Raad van bestuur van de ECB
De president van de ECB
Mario DRAGHI

