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BESLUIT (EU) 2015/1574 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 4 september 2015
tot wijziging van Besluit ECB/2014/8 betreffende het verbod op monetaire financiering en de
rentevergoeding op overheidsdeposito's bij nationale centrale banken (ECB/2015/29)
DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, met name het tweede streepje van artikel 132, lid 1,
Gezien de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, met name het
tweede streepje van artikel 34.1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Besluit ECB/2014/8 van de Europese Centrale Bank (1) legt de marktrentes vast die plafonds vormen voor de
rentevergoeding op door de overheid en overheidsinstanties bij hun nationale centrale bank (NCB) aangehouden
deposito's. Dit ondersteunt de Raad van bestuur bij het voeren van toezicht op de NCB's aangaande de naleving
van het verbod op monetaire financiering, zoals bedoeld in artikel 123 van het Verdrag betreffende de werking
van de Europese Unie.

(2)

De Eurepo-index wordt in artikel 1, onder d), van Besluit ECB/2014/8 omschreven als de gedekte marktrente met
betrekking tot in euro luidende termijndeposito's. De Eurepo-index werd beëindigd op 2 januari 2015. De
gedekte marktrente met betrekking tot in euro luidende termijndeposito's zijn thans de „STOXX EUR GC
Pooling”-termijnindexen („term indices”) met een vergelijkbare looptijd.

(3)

Besluit ECB/2014/8 moet derhalve dienovereenkomstig gewijzigd worden,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Wijzigingen
Artikel 1, onder d) van Besluit ECB/2014/8 wordt als volgt vervangen:
„d) „gedekte marktrente”: i) met betrekking tot in euro luidende termijndeposito's, STOXX EUR GC Pooling termij
nindexen met een vergelijkbare looptijd, en ii) met betrekking tot in een andere valuta luidende termijndeposito's,
een vergelijkbare rente.”.
Artikel 2
Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op de twintigste dag volgende op de publicatie in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Frankfurt am Main, 4 september 2015.
De president van de ECB
Mario DRAGHI

(1) Besluit ECB/2014/8 van de Europese Centrale Bank van 20 februari 2014 betreffende het verbod op monetaire financiering en de
rentevergoeding op overheidsdeposito's bij nationale centrale banken (2014/303/EU) (PB L 159 van 28.5.2014, blz. 54).

