L 297/70

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

16.11.2011

BESLUIT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 3 november 2011
houdende de tenuitvoerlegging van het tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties
(ECB/2011/17)
(2011/744/EU)
pelde financieringsvoorwaarden voor kredietinstellingen
en ondernemingen; en b) het aanmoedigen van krediet
instellingen om de kredietverstrekking aan hun cliënten
op peil te houden en uit te breiden.

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,
(4)

Gezien de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken
en van de Europese Centrale Bank, inzonderheid het tweede
streepje van artikel 12.1, in samenhang met het eerste streepje
van artikel 3.1 en artikel 18.1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

Overeenkomstig artikel 18.1 van de statuten van het
Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese
Centrale Bank (hierna: de „statuten van het ESCB”) mag
de Europese Centrale Bank (ECB), samen met nationale
centrale banken van de lidstaten die de euro als munt
hebben (hierna: de „NCB’s”), op de financiële markten
opereren, onder andere door de rechtstreekse aan- en
verkoop van verhandelbaar papier.
Op 7 mei 2009, en vervolgens op 4 juni en 18 juni
2009 heeft de Raad van bestuur, gezien de uitzonderlijke
marktomstandigheden op dat ogenblik, besloten om een
programma voor de aankoop van gedekte obligaties
(hierna: het „programma”) te starten met een globaal
nominaal streefbedrag van 60 miljard EUR, zulks over
eenkomstig Besluit ECB/2009/16 van 2 juli 2009 hou
dende de tenuitvoerlegging van het programma voor de
aankoop van gedekte obligaties (1). Krachtens het pro
gramma konden een NCB, en uitzonderlijk de ECB, in
direct contact met tegenpartijen, overeenkomstig hun
toegewezen aandeel beslissen via een directe benadering
van in aanmerking komende tegenpartijen gespecificeerde
gedekte obligaties aan te kopen in de primaire en de
secondaire markt. Rekening houdend met de behoeftes
van het monetair beleid van het Eurosysteem en de doel
stellingen van de aankoop van gedekte obligaties was het
programma bedoeld als een tijdelijke maatregel voor een
periode van twaalf maanden en eindigde op 30 juni
2010.
De Raad van bestuur heeft besloten dat een tweede pro
gramma voor de aankoop van gedekte obligaties (hierna:
het „tweede programma”) dient te worden opgestart. De
centrale banken van het Eurosysteem zullen het tweede
programma stapsgewijs uitvoeren, zulks afhankelijk van
de marktvoorwaarden en de behoeften van het monetair
beleid van het Eurosysteem. De doelstellingen van het
tweede programma dienen bij te dragen tot: a) versoe

(1) PB L 175 van 4.7.2009, blz. 18.

De rechtstreekse aankoop van in aanmerking komende
gedekte obligaties door de centrale banken van het Euro
systeem krachtens het tweede programma dient als een
deel van het gemeenschappelijk monetair beleid op uni
forme wijze ten uitvoer te worden gelegd overeenkomstig
dit besluit,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Invoering en toepassingsgebied van de rechtstreekse
aankoop van gedekte obligaties
Het Eurosysteem heeft het tweede programma ingevoerd op
basis waarvan de centrale banken van het Eurosysteem in aan
merking komende gedekte obligaties zullen aankopen met een
nominaal streefbedrag van 40 miljard EUR. Krachtens het
tweede programma kan een centrale bank van het Eurosysteem
in aanmerking komende gedekte obligaties aankopen van in
aanmerking komende tegenpartijen in de primaire en de secon
daire markt overeenkomstig de geschiktheidscriteria van dit be
sluit. Richtsnoer ECB/2000/7 van 31 augustus 2000 betreffende
monetaire beleidsinstrumenten en -procedures van het Eurosys
teem (2), geldt niet voor de rechtstreekse aankoop van gedekte
obligaties door een centrale bank van het Eurosysteem krach
tens het tweede programma.
Artikel 2
Geschiktheidscriteria voor gedekte obligaties
Gedekte obligaties die: a) in aanmerking komen voor monetaire
beleidstransacties zoals omschreven in Richtsnoer ECB/2000/7;
b) luiden in euro; en c) aangehouden en afgewikkeld worden
binnen het eurogebied, komen in aanmerking voor een recht
streekse aankoop krachtens het tweede programma als zij aan
de volgende bijkomende voorwaarden voldoen:
1. Het betreft ofwel: a) overeenkomstig de criteria van
artikel 52, lid 4, van Richtlijn 2009/65/EG (3) uitgegeven
gedekte obligaties (hierna: de „gedekte obligaties overeen
komstig ICBE”); of b) gestructureerde gedekte obligaties die
gelijkaardige waarborgen bieden als gedekte obligaties over
eenkomstig ICBE zoals omschreven in afdeling 6.2.3 van
bijlage I bij Richtsnoer ECB/2000/7.
(2) PB L 310 van 11.12.2000, blz. 1.
(3) Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van
13 juli 2009 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve beleg
ging in effecten (icbe’s) (PB L 302 van 17.11.2009, blz. 32).
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2. De gedekte obligaties dienen een minimale uitgiftewaarde
van 300 miljoen EUR te hebben.
3. De uitgifte van de gedekte obligatie heeft een minimale door
minstens één van de belangrijkste ratingbureaus toegekende
rating „BBB-” of gelijkwaardig.
4. De gedekte obligaties worden uitgegeven overeenkomstig de
in een lidstaat van het eurogebied geldende wetgeving be
treffende gedekte obligaties. Bij de gestructureerde gedekte
obligaties wordt de documentatie betreffende de gedekte
obligaties beheerst door de wetgeving van een lidstaat van
het eurogebied.
5. Op het tijdstip van de aankoop van het effect heeft de uit
gifte van de gedekte obligatie een maximale resterende loop
tijd van 10,5 jaar.
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monetairebeleidstransacties van het Eurosysteem zoals omschre
ven in afdeling 2.1 van bijlage I bij Richtsnoer ECB/2000/7; en
b) andere tegenpartijen die een centrale bank van het Eurosys
teem gebruikt voor de investeringen van haar in euro luidende
beleggingsportefeuilles.

Artikel 4
Slotbepalingen
1.
Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de
bekendmaking ervan op de website van de ECB.

2.

Dit besluit is van toepassing tot 31 oktober 2012.

Gedaan te Frankfurt am Main, 3 november 2011.
Artikel 3
In aanmerking komende tegenpartijen
Komen in aanmerking als tegenpartijen voor het tweede pro
gramma: a) binnenlandse tegenpartijen die deelnemen aan de

De president van de ECB
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