5.6.2014

Publicatieblad van de Europese Unie

NL

L 166/31

BESLUIT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 12 maart 2014
tot wijziging van Besluit ECB/2013/35 inzake aanvullende met herfinancieringstransacties van het
Eurosysteem en de beleenbaarheid van onderpand verband houdende maatregelen
(ECB/2014/11)
(2014/328/EU)
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 het
eerste streepje van artikel 3.1, artikel 12.1, artikel 14.3 en artikel 18.2,
Gezien Richtsnoer ECB/2011/14 van 20 september 2011 betreffende monetaire-beleidsinstrumenten en -procedures van
het Eurosysteem (1) en Besluit ECB/2013/6 van 20 maart 2013 houdende de regels betreffende het gebruik van door de
overheid gegarandeerde ongedekte bankbrieven voor eigen gebruik als onderpand voor monetaire-beleidstransacties van
het Eurosysteem (2),
Overwegende:
(1)

Conform 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 (de „NCB's”) krediettransacties verrichten met kredietinstellingen en andere marktpartijen, waarbij
de verleende kredieten worden gedekt door toereikend onderpand. De standaardvoorwaarden waaronder de ECB
en de NCB's bereid zijn krediettransacties te verrichten, waaronder de beleenbaarheidscriteria van onderpand voor
Eurosysteemkrediettransacties zijn vastgelegd in bijlage I bij Richtsnoer ECB/2011/14, alsook in Besluit
ECB/2013/6 en Besluit ECB/2013/35 (3).

(2)

Conform paragraaf 1.6 van bijlage I bij Richtsnoer ECB/2011/14 kan de Raad van bestuur te allen tijde besluiten
tot aanpassing van de instrumenten, voorwaarden, criteria en procedures voor de tenuitvoerlegging van de mone
tairebeleidstransacties van het Eurosysteem.

(3)

Op 17 juli 2013 besloot de Raad van bestuur het risicobeheersingskader verder aan te scherpen, zulks door
aanpassing van de beleenbaarheidscriteria en de surpluspercentages die van toepassing zijn op onderpand voor
Eurosysteemkrediettransacties en door vaststelling van bepaalde aanvullende maatregelen ter verbetering van de
algehele consistentie van het kader en de praktische implementatie ervan. Deze maatregelen zijn in Besluit
ECB/2013/35 vastgelegd.

(4)

Met betrekking tot de ratingvereisten voor effecten op onderpand van activa is het noodzakelijk Besluit
ECB/2013/35 nader te verfijnen, welk besluit derhalve dienovereenkomstig gewijzigd moet worden,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Wijziging
Artikel 6 van Besluit ECB/2013/35 wordt als volgt gewijzigd:
1) Lid 2 wordt als volgt vervangen:
„2.
De op effecten op onderpand van activa van toepassing zijnde kredietkwaliteitsdrempel, zoals bedoeld in para
graaf 6.3 van bijlage I bij Richtsnoer ECB/2011/14, komt overeen met kredietkwaliteitsstap 2 („CQS) 2”) van de
geharmoniseerde ratingschaal van het Eurosysteem („single A”) (*). Alle effecten op onderpand van activa hebben
tenminste twee „single-A”-kredietbeoordelingen van enige ter zake toegelaten EKBI.
(*) Een „single-A”-rating is een rating van minstens „A3” van Moody's, „A-” van Fitch of Standard & Poor's of „AL”
van DBRS.”;
2) Lid 3 wordt geschrapt.
(1) PB L 331 van 14.12.2011, blz. 1.
(2) PB L 95 van 5.4.2013, blz. 22.
(3) Besluit ECB/2013/35 van 26 september 2013 inzake aanvullende met herfinancieringstransacties van het Eurosysteem en de beleenbaar
heid van onderpand verband houdende maatregelen (PB L 301 van 12.11.2013, blz. 6).
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Artikel 2
Inwerkingtreding
Dit besluit treedt op 1 april 2014 in werking.

Gedaan te Frankfurt am Main, 12 maart 2014.
De president van de ECB
Mario DRAGHI

