
DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE 

af 20. marts 2013 

om reglerne for anvendelsen af udækkede statsgaranterede bankobligationer, der anvendes til eget 
brug, som sikkerhed for Eurosystemets pengepolitiske operationer 

(ECB/2013/6) 

(2013/169/EU) 

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR — 

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led, 

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af 
Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig 
artikel 3.1, første led, og artikel 12.1, 14.3 og 18.2, og 

ud fra følgende betragtninger: 

(1) I henhold til artikel 18.1 i statutten for Det Europæiske 
System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank 
kan Den Europæiske Centralbank (ECB) og de nationale 
centralbanker i de medlemsstater, der har euroen som 
valuta, (herefter »de nationale centralbanker«) udføre låne
transaktioner med kreditinstitutter og andre markedsdel
tagere, hvor lån ydes imod passende sikkerhed. De gene
relle betingelser, hvorunder ECB og de nationale central
banker er rede til at indgå i lånetransaktioner, herunder 
kriterierne for afgørelse af belånbarheden af sikkerhed 
med henblik på Eurosystemets lånetransaktioner, er fast
lagt i bilag I til retningslinje ECB/2011/14 af 
20. september 2011 om Eurosystemets pengepolitiske 
instrumenter og procedurer ( 1 ). 

(2) I henhold til afsnit 1.6 i bilag I til retningslinje 
ECB/2011/14 kan Styrelsesrådet til enhver tid ændre 
instrumenter, betingelser, kriterier og procedurer for 
gennemførelsen af Eurosystemets pengepolitiske opera
tioner. 

(3) Den direkte anvendelse af udækkede statsgaranterede 
bankobligationer, der anvendes til eget brug, og den indi
rekte anvendelse af disse obligationer, hvor de indgår i en 
pulje af dækkede obligationer, der er udstedt af den 
modpart, som også udstedte de udækkede bankobligatio
ner, eller af enheder med snævre forbindelser til den 
pågældende modpart, bør fra den 1. marts 2015 helt 
udelukkes som sikkerhed for Eurosystemets pengepoli
tiske operationer. I ganske særlige tilfælde kan Styrelses
rådet undtage modparter, der deltager i Eurosystemets 
pengepolitiske operationer, midlertidigt fra dette forbud. 

(4) Betingelserne for denne udelukkelse bør fastlægges i en 
afgørelse fra ECB — 

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE: 

Artikel 1 

Ændringer af reglerne for anvendelsen af udækkede 
statsgaranterede bankobligationer, der anvendes til eget 

brug, som sikkerhed 

1. Fra den 1. marts 2015 må udækkede bankobligationer, 
der er udstedt af den modpart, som anvender obligationerne, 
eller af enheder med snævre forbindelser til modparten, og som 
er fuldt ud garanteret af en eller flere enheder i den offentlige 
sektor inden for Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (EØF), 
der kan udskrive skatter, ikke længere anvendes af en sådan 
modpart som sikkerhed for Eurosystemets pengepolitiske opera
tioner hverken: a) direkte, eller b) indirekte, hvor de indgår i en 
pulje af dækkede obligationer, der er udstedt af den modpart, 
som udstedte de udækkede bankobligationer, eller af enheder 
med snævre forbindelser til den pågældende modpart. 

2. I ganske særlige tilfælde kan Styrelsesrådet træffe beslut
ning om midlertidige dispensationer fra forbuddet i stk. 1 for en 
periode på højst tre år. En anmodning om dispensation skal 
ledsages af en finansieringsplan, der angiver, hvorledes den 
anmodende modparts anvendelse af udækkede statsgaranterede 
bankobligationer til eget brug vil blive udfaset senest tre år efter 
meddelelse af dispensationen. 

3. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem denne afgørelse, 
retningslinje ECB/2011/14 og retningslinje ECB/2013/4 af 
20. marts 2013 om yderligere midlertidige foranstaltninger 
vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og 
belånbar sikkerhed ( 2 ), således som disse er gennemført på 
nationalt plan af de nationale centralbanker, har denne afgørelse 
forrang. 

Artikel 2 

Ikrafttrædelse 

Denne afgørelse træder i kraft den 22. marts 2013. 

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 20. marts 2013. 

Mario DRAGHI 
Formand for ECB
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( 1 ) EUT L 331 af 14.12.2011, s. 1. ( 2 ) Se side 23 i denne EUT.
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