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RETNINGSLINJER
DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/2298
af 2. november 2016
om ændring af retningslinje (EU) 2015/510 om gennemførelse af Eurosystemets pengepolitiske
ramme (ECB/2016/31)
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, samt artikel 9.2, 12.1, 14.3, 18.2 og artikel 20, første afsnit, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

I forbindelse med indførelsen af en fælles pengepolitik kræves der en definition af de værktøjer, instrumenter og
procedurer, som skal anvendes af Eurosystemet, bestående af Den Europæiske Centralbank (ECB) og de nationale
centralbanker i de medlemsstater, der har euroen som valuta (herefter »de nationale centralbanker«), for at sikre,
at denne politik gennemføres på en ensartet måde i de medlemsstater, der har euroen som valuta.

(2)

I forbindelse med de pengepolitiske operationer kan Eurosystemet udføre auktioner til enten fast eller variabel
rente. Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) (1) bør ændres for at indarbejde
visse nødvendige tekniske og redaktionelle præciseringer med hensyn til de operationelle trin i auktionerne.

(3)

Eurosystemet er af den opfattelse, at det er nødvendigt at ændre belånbarhedskriterierne og at tilpasse de
risikokontrolforanstaltninger, der gælder for usikrede seniorgældsinstrumenter udstedt af kreditinstitutter eller in
vesteringsselskaber eller enheder, med hvilke de har snævre forbindelser inden for dets rammer for sikkerheds
stillelse, for at tage højde for gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU (2)
i medlemsstaterne.

(4)

Eurosystemet har udviklet en fælles ramme for aktiver, der kan anvendes som sikkerhed, således at alle
Eurosystemets kreditoperationer udføres på en harmoniseret måde med gennemførelsen af retningslinje (EU)
2015/510 (ECB/2014/60) i alle medlemsstater, der har euroen som valuta. Styrelsesrådet er af den opfattelse, at
det er nødvendigt at indføre visse ændringer til Eurosystemets rammer for sikkerhedsstillelse for at inkludere
kuponstrukturer med potentielt negative pengestrømme for omsættelige aktiver.

(5)

Eurosystemet kræver, at der indberettes omfattende og standardiserede data på lånniveau om den pulje af aktiver,
der genererer pengestrømme og er sikkerhed for værdipapirer af asset-backed-typen. De relevante parter
indberetter data på lånniveau til et datalager for data på lånniveau, som Eurosystemet har godkendt. Det er
nødvendigt at præcisere Eurosystemets kriterier for godkendelse af datalagre for data på lånniveau samt den
faktiske godkendelsesprocedure af hensyn til gennemsigtighed.

(6)

Med det formål at sikre, at den sikkerhed, der stilles i Eurosystemet, er tilstrækkelig, bør belånbarhedskriterierne
for gældsfordringer, og navnlig kriteriet for begrænsninger i forbindelse med realisering, ændres. De nationale
centralbanker bør træffe specifikke foranstaltninger til udelukkelse eller betydelig mindskelse af modregningsrisici
ved accept af gældsfordringer som sikkerhed. Gældsfordringer med oprindelse før 1. januar 2018, som ikke er
underlagt disse foranstaltninger, kan mobiliseres som sikkerhed indtil 31. december 2019, såfremt alle andre
belånbarhedskriterier er opfyldt.

(1) Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2015/510 af 19. december 2014 om gennemførelse af Eurosystemets pengepolitiske
ramme (ECB/2014/60) (EUT L 91 af 2.4.2015, s. 3).
(2) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og
investeringsselskaber og om ændring af Rådets direktiv 82/891/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/24/EF,
2002/47/EF, 2004/25/EF, 2005/56/EF, 2007/36/EF, 2011/35/EU, 2012/30/EU og 2013/36/EU samt forordning (EU) nr. 1093/2010 og
(EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 190).
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(7)

For at beskytte Eurosystemet mod risikoen for finansielle tab i tilfælde af en modparts misligholdelse bør
belånbare aktiver, der mobiliseres som sikkerhed for Eurosystemets kreditoperationer, være omfattet af de
risikokontrolforanstaltninger, der er fastsat i fjerde del, afsnit VI, i retningslinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60).
I forlængelse af den regelmæssige gennemgang af Eurosystemets ramme for risikokontrol mener Styrelsesrådet, at
der bør foretages en række tilpasninger.

(8)

Belånbare aktiver skal opfylde Eurosystemets krav til kreditkvalitet, som er nærmere angivet i Eurosystemets
rammer for kreditvurdering (ECAF). Disse rammer fastsætter de procedurer, regler og teknikker, der skal sikre, at
Eurosystemets krav til høje kreditstandarder for belånbare aktiver opretholdes. En gennemgang af reglerne
i Eurosystemets rammer for kreditvurdering har vist, at der bør foretages specifikke ændringer, navnlig for så vidt
angår de almindelige godkendelseskriterier for eksterne kreditvurderingsbureauer (ECAI'er) og yderligere
operationelle krav til eksterne kreditvurderingsbureauer henset til særligt dækkede obligationer.

(9)

Det er nødvendigt at foretage en række mindre tekniske ændringer af hensyn til klarhed, f.eks. i terminologien for
særligt dækkede obligationer.

(10)

Retningslinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE RETNINGSLINJE:

Artikel 1
Ændringer
Retningslinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) ændres som følger:
1) Artikel 2 affattes som følger:
a) Punkt 12) erstattes af følgende:
»12) »særligt dækkede obligationer« (covered bonds): et gældsinstrument, der har en dobbelt regresret (dual
recourse) a) direkte eller indirekte mod et kreditinstitut, og b) mod en dynamisk sikkerhedspulje af
underliggende aktiver, og for hvilke der ikke sker en trancheopdeling af risiko«.
b) Følgende punkt 46a) indsættes:
»46a) »investeringsselskab« (investment firm): et investeringsselskab, som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 2),
i forordning (EU) nr. 575/2013«.
c) Punkt 48 erstattes af følgende:
»48) »særligt dækkede obligationer af jumbo-typen« (jumbo covered bonds): særligt dækkede obligationer med
en udstedelsesværdi på mindst 1 mia. EUR, for hvilke mindst tre market makers løbende stiller købs- og
salgspriser«.
d) Punkt 71) erstattes af følgende:
»71) »andre særligt dækkede obligationer« (other covered bonds): strukturerede særligt dækkede obligationer
eller multi cédulas«.
e) Punkt 74) erstattes af følgende:
»74) »offentlig kreditvurdering« (public credit rating): en kreditvurdering, som er a) udstedt eller godkendt af et
kreditvurderingsbureau, der er registreret i EU, og som er godkendt som et eksternt kreditvurderingsbureau
af Eurosystemet, og b) offentliggjort eller distribueret pr. abonnement«.
f) Punkt 88) erstattes af følgende:
»88) »strukturerede særligt dækkede obligationer« (structured covered bonds): særligt dækkede obligationer,
bortset fra multi cédulas, som ikke er udstedt i overensstemmelse med kravene i artikel 52, stk. 4,
i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF (*)
(*) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og
administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsin
stitutter), (EUT L 302 af 17.11.2009, s. 32).«
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g) Punkt 94) erstattes af følgende:
»94) »investeringsinstitut-konforme særligt dækkede obligationer« (UCITS compliant covered bonds): særligt
dækkede obligationer, som er udstedt i overensstemmelse med kravene i artikel 52, stk. 4, i direktiv
2009/65/EF.«
2) Artikel 25 affattes som følger:
a) I stk. 1 erstattes tabel 4 af følgende:
»Tabel 4
Trin i auktionerne

Trin 1

Auktionen offentliggøres
a)

ECB offentliggør auktionen

b) De nationale centralbanker offentliggør auktionen og fremsender en meddelelse direkte til de in
dividuelle modparter (hvis det skønnes nødvendigt)
Trin 2

Modparterne forbereder og afgiver bud

Trin 3

Eurosystemet opgør buddene

Trin 4

Beløbene tildeles, og auktionsresultaterne offentliggøres
a)

ECB træffer beslutning om tildeling

b) ECB offentliggør tildelingsresultaterne
Trin 5

De enkelte tildelingsresultater bekræftes

Trin 6

Transaktionerne afvikles«

b) I stk. 2 erstattes tabel 5 og 6 af følgende:
»Tabel 5
Vejledende

tidsramme

for

de

operationelle trin i standardauktioner
i centraleuropæisk tid (1) )

(1) Centraleuropæisk tid (CET) tager højde for ændring til centraleuropæisk sommertid.

(tiderne

er

opgivet
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Tabel 6
Vejledende tidsramme for de operationelle trin i ekstraordinære auktioner (tiderne er opgivet
i centraleuropæisk tid)

«

3) Artikel 30, stk. 1 og 2, affattes således:
»1.
Standardauktioner offentliggøres på forhånd af ECB. Derudover kan de nationale centralbanker offentliggøre
standardauktioner og fremsende meddelelse direkte til de enkelte modparter, hvis det skønnes nødvendigt.
2.
Ekstraordinære auktioner kan offentliggøres på forhånd af ECB. I en ekstraordinær auktion, som er
offentliggjort på forhånd, kan den nationale centralbank kontakte de udvalgte modparter direkte, hvis det skønnes
nødvendigt. I ekstraordinære auktioner, som ikke er offentliggjort på forhånd, kontakter de nationale centralbanker
de udvalgte modparter direkte.«
4) Artikel 43, stk. 1, affattes som følger:
»1.
ECB offentliggør sin tildelingsafgørelse vedrørende auktionsresultaterne. Derudover kan de nationale
centralbanker offentliggøre ECB's tildelingsafgørelse og fremsende meddelelse direkte til de enkelte modparter, hvis
det skønnes nødvendigt.«
5) Artikel 55a, stk. 3, affattes således:
»3.

I tilfælde af filialer skal oplysningerne indberettet under stk. 1 vedrøre instituttet, som filialen tilhører.«

6) Artikel 61, stk. 1, affattes således:
»1.
ECB offentliggør en opdateret liste over belånbare omsættelige aktiver på sit websted i overensstemmelse med
den metode, der er anført på webstedet. Listen opdateres på alle dage, hvor TARGET2 er åben. Omsættelige aktiver,
som er optaget på listen over belånbare omsættelige aktiver, bliver godkendt til brug i Eurosystemets kreditope
rationer, når de offentliggøres på listen. Som en undtagelse fra denne regel kan Eurosystemet i det særlige tilfælde af
kortfristede gældsinstrumenter med afvikling af værdiansættelsesoperationer samme dag lade godkendelsen gælde
fra udstedelsesdagen. Aktiver, som vurderes i henhold til artikel 87, stk. 3, offentliggøres ikke på denne liste over
belånbare omsættelige aktiver.«
7) Artikel 63, stk. 1, affattes således:
»1.
For at være belånbare skal gældsinstrumenter have en af følgende kuponstrukturer indtil den endelige
indfrielse:
a) faste kuponrenter, nulkuponrenter eller flertrinskuponrenter (multi-step coupons) med en på forhånd defineret
tidsplan og på forhånd definerede kuponrenteværdier, eller
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b) variable kuponrenter, som har følgende struktur: kuponrente = (referencerente * l) ± x, med f ≤ kuponrente ≤ c,
hvor:
i) referencerenten kun er én af de følgende på et enkelt tidspunkt:
— en europengemarkedsrente, f.eks. EURIBOR, LIBOR eller lignende indeks,
— en constant maturity-swaprente, f.eks. CMS, EIISDA, EUSA,
— renten på én statsobligation i euroområdet eller et indeks af flere sådanne statsobligationer, der har en
løbetid på et år eller derunder
— et inflationsindeks i euroområdet.
ii) f (gulv), c (loft), l (gearings-/nedgearingsfaktor) og x (margin), såfremt de foreligger, er tal, som enten er
defineret på forhånd ved udstedelsen, eller som kun kan ændres over tid i henhold til en udvikling, der er
defineret ved udstedelsen, hvor I er større end eller lig med nul gennem hele aktivets løbetid. For variable
kuponrenter med et inflationsindeks som referencerente skal l være lig med en.«
8) Følgende indsættes som artikel 77a:
»Artikel 77a
Begrænsninger for investeringer i værdipapirer af asset-backed typen
Investeringsbeløb, der står som kreditbeløb på en bankkonto tilhørende udstederen eller en mellemmand for et
special purpose vehicle (SPV) i transaktionsdokumentationen, må ikke, det være sig helt eller delvist, faktisk eller
potentielt, bestå af trancher af andre værdipapirer af asset-backed typen, credit-linked notes, swaps eller andre
derivater, syntetiske værdipapirer eller tilsvarende fordringer.«
9) I artikel 73 udgår stk. 7.
10) Artikel 78, stk. 1, affattes således:
»1.
Der skal stilles omfattende og standardiserede data på lånniveau om den pulje af pengestrømsgenererende
aktiver, der er sikkerhed for værdipapirerne af asset-backed typen, til rådighed i overensstemmelse med
procedurerne fastsat i bilag VIII, hvilket omfatter oplysninger om den krævede score for datakvaliteten og kriterierne
for Eurosystemets godkendelse af datalagre for data på lånniveau. Eurosystemet tager i sin godkendelsesvurdering
højde for a) eventuelle tilfælde af manglende indberetning af data og b) hvor ofte individuelle felter til data på
lånniveau ikke indeholder relevante data.«
11) I fjerde del, afsnit II, kapitel 1, sektion 2, indsættes følgende delsektion 4:
»De l s e k tion 4
S ær li g e b el å n ba r he dsk r i te r ie r f or vi sse usikr ede gæ ld sinst r um e nte r
Artikel 81a
Belånbarhedskriterier for visse usikrede gældsinstrumenter
1.
For at kunne godkendes som belånbare i forbindelse med Eurosystemets kreditoperationer skal usikrede
gældsinstrumenter udstedt af kreditinstitutter eller investeringsselskaber eller af enheder, hvormed de har snævre
forbindelser, som defineret i artikel 138, stk. 2, opfylde de generelle belånbarhedskriterier for alle typer omsættelige
aktiver, der er fastsat i sektion 1, med undtagelse af kravene i artikel 64 i det omfang, det usikrede gældsinstrument
er omfattet af en lovpligtig efterstillelse.
2.
I denne delsektion betyder lovpligtig efterstillelse en efterstillelse baseret på en lovgivningsmæssig ramme, der
finder anvendelse på udstederen, af et usikret gældsinstrument, der ikke er omfattet af efterstillelse i henhold til de
vilkår og betingelser, der gælder for gældsinstrumentet, dvs. en kontraktmæssig efterstillelse.«
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12) I artikel 83 erstattes litra a) af følgende:
»a) ECAI-vurdering: Denne vurdering henviser til enten en ECAI-kreditvurdering, der er tildelt en udstedelse, eller
såfremt der ikke findes en vurdering af udstedelsen fra det samme eksterne kreditvurderingsbureau, det
program/den udstedelsesserie, som aktivet er udstedt inden for. Et eksternt kreditvurderingsbureaus vurdering
for et program eller en udstedelsesserie er kun relevant, hvis den gælder for det pågældende aktiv og
udtrykkeligt og utvetydigt matches med aktivets ISIN-kode af det eksterne kreditvurderingsbureau, og der ikke
findes en anden udstedelsesvurdering fra det samme eksterne kreditvurderingsbureau. For så vidt angår eksterne
kreditvurderingsbureauers vurderinger af udstedelser, skelner Eurosystemet ikke efter aktivets oprindelige
løbetid.«
13) I artikel 104 indsættes følgende stk. 3a:
»3a.
Fra 1. januar 2018 anvender de nationale centralbanker en mekanisme, der sikrer, at modregningsrisici er
elimineret eller betydeligt reduceret, når de accepterer gældsfordringer med oprindelse efter denne dag som
sikkerhed. Gældsfordringer med oprindelse før 1. januar 2018, som ikke er omfattet af denne mekanisme, kan
mobiliseres som sikkerhed indtil 31. december 2019, såfremt alle andre belånbarhedskriterier er opfyldt.«
14) Artikel 120 affattes som følger:
a) Stk. 1 og 2 erstattes af følgende:
»1.
I forbindelse med Eurosystemets rammer for kreditvurdering gælder følgende generelle kriterier for
godkendelse af eksterne kreditvurderingsbureauer:
a) Eksterne kreditvurderingsbureauer (ECAI'er) skal være registreret af Den Europæiske Værdipapirs- og
Markedstilsynsmyndighed i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1060/2009.
b) Eksterne kreditvurderingsbureauer skal opfylde operationelle kriterier og yde relevant dækning for at sikre en
effektiv gennemførelse af Eurosystemets rammer for kreditvurdering. Navnlig er anvendelsen af et eksternt
kreditvurderingsbureaus kreditvurdering betinget af, at Eurosystemet råder over oplysninger om disse
vurderinger samt oplysninger med henblik på sammenligning og klassificering (mapping) af vurderingerne
i forhold til Eurosystemets kreditkvalitetstrin samt med henblik på performanceovervågningen i henhold til
artikel 126.
2.
Eurosystemet forbeholder sig ret til at træffe afgørelse om, hvorvidt der efter ansøgning fra et kreditvurde
ringsbureau (CRA) skal indledes en godkendelsesprocedure inden for Eurosystemets rammer for kreditvurdering.
I forbindelse med denne afgørelse tager Eurosystemet bl.a. hensyn til, hvorvidt kreditvurderingsbureauet yder den
relevante dækning for den effektive gennemførelse af Eurosystemets rammer for kreditvurdering
i overensstemmelse med de i bilag IXa fastsatte krav.«
b) Som stk. 2a indsættes:
»2a.
I forbindelse med indledningen af en godkendelsesprocedure inden for Eurosystemets rammer for
kreditvurdering undersøger Eurosystemet alle yderligere oplysninger, som skønnes at være relevante for at sikre
den effektive gennemførelse af Eurosystemets rammer for kreditvurdering, herunder det eksterne kreditvurde
ringsbureaus kapacitet til at opfylde de kriterier og regler, der gælder for performanceovervågningsprocessen
inden for Eurosystemets rammer for kreditvurdering i henhold til kravene, som er fastsat i bilag IX og de
specifikke kriterier i bilag IXb (såfremt det er relevant). Eurosystemet forbeholder sig ret til at træffe afgørelse
om, hvorvidt et eksternt kreditvurderingsbureau kan godkendes med henblik på Eurosystemets rammer for
kreditvurdering på grundlag af de forelagte oplysninger og dets egen due diligence-vurdering.«
15) Artikel 122, stk. 3, litra b), affattes som følger:
»b) den nyeste vurdering foretaget af den kompetente myndighed, som afspejler de oplysninger, der for nærværende
foreligger om alle spørgsmål, der påvirker anvendelsen af det interne ratingbaserede system som grundlag for
sikkerhedsstillelse og alle spørgsmål, som vedrører de data, der anvendes i forbindelse med performanceovervåg
ningsprocessen inden for Eurosystemets rammer for kreditvurdering«
16) Artikel 137, stk. 2, affattes således:
»2.
De generelle belånbarhedskriterier for omsættelige aktiver, som er fastsat i fjerde del, afsnit II, finder
anvendelse, idet omsættelige aktiver dog:
a) kan udstedes, opbevares og afvikles uden for EØS, og
b) kan være denomineret i andre valutaer end euro, og
c) ikke må have en kuponrenteværdi, der medfører en negativ betalingsstrøm.«
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17) Artikel 138, stk. 3, litra a), affattes som følger:
»a) snævre forbindelser mellem modparten og en offentlig enhed i EØS, der kan udskrive skatter, eller tilfælde, hvor
et gældsinstrument er garanteret af en eller flere offentlige enheder i EØS, der kan udskrive skatter, og den
relevante garanti besidder de karakteristika, der er fastsat i artikel 114, dog i alle tilfælde med forbehold af
bestemmelserne i artikel 139, stk. 1«.
18) Artikel 139, stk. 1, affattes således:
»1.
Usikrede gældsinstrumenter udstedt af en modpart eller en anden enhed med snævre forbindelser til denne
modpart, som defineret i artikel 138, stk. 2, og fuldt ud garanteret af en eller flere offentlige enheder i EØS, der kan
opkræve skatter, må ikke mobiliseres som sikkerhed for Eurosystemets kreditoperationer af denne modpart, hverken
a) direkte eller
b) indirekte, såfremt de indgår i en pulje af særligt dækkede obligationer.«
19) Artikel 141, stk. 1, affattes således:
»1.
En modpart må ikke stille eller anvende usikrede gældsinstrumenter udstedt af et kreditinstitut eller en anden
enhed, som kreditinstituttet har snævre forbindelser med, som sikkerhed, i det omfang værdien af den pågældende
sikkerhed udstedt af kreditinstituttet eller anden enhed, hvormed det har snævre forbindelser, tilsammen overstiger
2,5 % af den samlede værdi af de aktiver, som den pågældende modpart anvender som sikkerhed, efter anvendelse
af det gældende haircut. Denne grænse på 2,5 % gælder ikke i følgende tilfælde:
a) hvis værdien af de nævnte aktiver ikke overstiger 50 mio. EUR efter anvendelse af et gældende haircut, eller
b) hvis de nævnte aktiver er garanteret af en offentlig enhed, som kan opkræve skatter gennem en garanti, som
besidder de i artikel 114 fastsatte karakteristika.«
20) Artikel 143 udgår.
21) Følgende indsættes som artikel 144a:

»Artikel 144a
Belånbare aktiver med negative betalingsstrømme
1.
De nationale centralbanker træffer foranstaltninger til sikring af, at en modpart fortsat hæfter for den rettidige
betaling af alle negative betalingsstrømme i forbindelse med belånbare aktiver, som denne har stillet eller anvendt
som sikkerhed.
2.
Hvis en modpart ikke foretager rettidig betaling i henhold til stk. 1, kan Eurosystemet, men er ikke forpligtet
til, foretage den pågældende betaling. De nationale centralbanker træffer foranstaltninger til sikring af, at en
modpart på Eurosystemets anmodning omgående tilbagebetaler beløb, som hidrører fra negative betalingsstrømme,
og som Eurosystemet har betalt som følge af modpartens misligholdelse. Hvis en modpart ikke foretager rettidig
betaling i henhold til stk. 1, har Eurosystemet ret til omgående og uden forudgående varsel at trække et beløb, der
svarer til det beløb, som Eurosystemet skal betale på vegne af en sådan modpart, enten fra:
a) den pågældende modparts PM-konto i TARGET2, som fastsat i artikel 36, stk. 6, bilag II, til retningslinje
ECB/2012/27, eller
b) med forudgående tilladelse fra en afviklingsbank, afviklingsbankens TARGET2 PM-konto, som anvendes til den
pågældende modparts kreditoperationer i Eurosystemet, eller
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c) enhver anden konto, der kan anvendes til Eurosystemets pengepolitiske operationer, og som den pågældende
modpart har hos den nationale centralbank.
3.
Et beløb betalt af Eurosystemet i henhold til stk. 2, som en modpart ikke har tilbagebetalt omgående på
anmodning, og som Eurosystemet ikke kan trække fra en relevant konto, som anført i stk. 2, betragtes fra
Eurosystemets side som en fordring, der er omfattet af bestemmelserne om sanktion i henhold til artikel 154.«
22) Artikel 154, stk. 1, litra a), affattes som følger:
»a) vedrørende tilbageførselsforretninger og valutaswaps, der udføres af pengepolitiske årsager: forpligtelserne til at
stille tilstrækkelig sikkerhed for og afvikle det beløb, som modparten er blevet tildelt gennem en bestemt
operations løbetid, herunder eventuelle udestående beløb af en bestemt operation i tilfælde af førtidig afslutning
foretaget af den nationale centralbank gennem en operations resterende løbetid, som fastlagt i artikel 15.«
23) I artikel 154, stk. 1, indsættes følgende litra e):
»e) enhver betalingsforpligtelse i henhold til artikel 144a, stk. 3).«
24) Artikel 156, stk. 1, litra a), affattes som følger:
»a) var grundlag for pålæggelse af et gebyr«.
25) Artikel 156, stk. 4, litra a), affattes som følger:
»a) var grundlag for pålæggelse af et gebyr«.
26) I artikel 166 indsættes følgende som stk. 4a:
»4a.
Den nationale centralbank skal anvende kontraktmæssige eller lovgivningsmæssige bestemmelser, der til
enhver tid sikrer, at hjemmecentralbanken har ret til at pålægge et gebyr, hvis en modpart helt eller delvist ikke
tilbagebetaler eller betaler et hvilket som helst beløb af fordringen eller af genkøbsprisen eller undlader at levere de
købte aktiver på udløbsdatoen eller på anden måde ved forfald, i det tilfælde at det ikke er muligt at bringe andre
midler i anvendelse i henhold til artikel 166, stk. 2. Gebyret beregnes i overensstemmelse med bilag VII, sektion 1,
stk. 1, litra a), til denne retningslinje og bilag VII, sektion 1, stk. 2 og 4 til denne retningslinje under hensyntagen til
det kontantbeløb, som modparten ikke kunne betale eller tilbagebetale eller til de aktiver, som modparten ikke
kunne levere, og antallet af kalenderdage, hvor modparten ikke har betalt, tilbagebetalt eller leveret.«
27) Bilag VII, VIII og XII ændres, og nye bilag IXa og bilag IXb indsættes i overensstemmelse med bilaget til denne
retningslinje.

Artikel 2

Virkning og gennemførelse

1.
Denne retningslinje får virkning på den dato, hvor den meddeles de nationale centralbanker i de medlemsstater,
der har euroen som valuta.

2.
De nationale centralbanker i de medlemsstater, der har euroen som valuta, træffer de nødvendige foranstaltninger
for at opfylde denne retningslinje og anvender dem fra den 1. januar 2017. De skal senest den 5. december 2016
fremsende meddelelse til ECB om, hvilke tekster og midler der vedrører disse foranstaltninger.

L 344/110

DA

Den Europæiske Unions Tidende

17.12.2016

Artikel 3
Adressater
Denne retningslinje er rettet til alle centralbanker i Eurosystemet.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 2. november 2016.
For ECB's Styrelsesråd
Mario DRAGHI

Formand for ECB
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BILAG

Bilag VII, VIII og XII til retningslinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) ændres, og nye bilag IXa og IXb indsættes som
følger:
1. I bilag VII affattes stk. 1, litra b), som følger:
»b) Ved manglende overholdelse af en af forpligtelserne i artikel 154, stk. 1, litra d) eller e), beregnes et gebyr ved at
anvende renten for den marginale udlånsfacilitet gældende den dag, hvor den manglende overholdelse begyndte,
plus 5 procentpoint. Ved gentagne overtrædelser af forpligtelsen i artikel 154, stk. 1, litra d), eller af den i artikel
154, stk. 1, litra e) omhandlede forpligtelse inden for en periode på 12 måneder, beregnet ud fra datoen for den
første overtrædelse, stiger gebyrsatsen med yderligere 2,5 procentpoint for hver overtrædelse.«
2. I bilag VII affattes stk. 5, litra a), som følger:
»a) En henstandsperiode på syv kalenderdage anvendes, hvis overtrædelsen skyldes en værdiændring uden
indberetning af yderligere sådanne usikrede gældsinstrumenter, og uden at aktiverne fjernes fra den samlede
sikkerhedspulje, på grundlag af følgende:
i) værdien af de allerede indberettede usikrede gældsinstrumenter er steget, eller
ii) den samlede værdi af sikkerhedspuljen er faldet.
I disse tilfælde skal modparten justere værdien af sin samlede sikkerhedspulje og/eller værdien af sådanne usikrede
gældsinstrumenter i løbet af henstandsperioden for at sikre, at den gældende grænse overholdes.«
3. I bilag VII affattes stk. 6 som følger:
»6. Hvis modparten har indberettet oplysninger, der set ud fra Eurosystemets perspektiv påvirker værdien af dennes
sikkerhedsstillelse negativt for så vidt angår artikel 145, stk. 4, f.eks. ukorrekte oplysninger om det udestående
beløb af en anvendt gældsfordring, som er eller har været falsk eller forældet, eller hvis modparten ikke rettidigt
har fremsendt de oplysninger, som kræves i henhold til artikel 101, stk. 1, litra a), punkt iv), tages der højde for
beløbet (værdien) af den sikkerhed, der er blevet påvirket negativt, ved beregningen af gebyret i stk. 3, og der
anvendes ingen henstandsperiode. Hvis de ukorrekte oplysninger rettes inden for den gældende underret
ningsperiode, for gældsfordringer f.eks. inden for den næste bankdag i henhold til artikel 109, stk. 2, pålægges
der ikke gebyr.«
4. I bilag VII affattes stk. 7 som følger:
»7. Ved manglende overholdelse af en af forpligtelserne i artikel 154, stk. 1, litra d) eller e), beregnes et gebyr ved at
anvende gebyrsatsen i overensstemmelse med stk. 1, litra b), på værdien af modpartens uretmæssige adgang til
den marginale udlånsfacilitet eller ubetalte kredit fra Eurosystemet.«
5. Bilag VIII ændres som følger:
a) Overskriften affattes således:

»RAPPORTERINGSKRAV VEDRØRENDE DATA PÅ LÅNNIVEAU OM VÆRDIPAPIRER AF ASSETBACKED TYPEN OG PROCEDUREN FOR EUROSYSTEMETS GODKENDELSE AF DATALAGRE FOR
DATA PÅ LÅNNIVEAU«

b) Det indledende afsnit affattes således:
»Dette bilag gælder for indberetningen af omfattende og standardiserede data på lånniveau om den pulje af aktiver,
der genererer pengestrømme og er sikkerhed for værdipapirer af asset-backed typen, jf. artikel 78, og fastsætter
proceduren for Eurosystemets godkendelse af datalagre for data på lånniveau.«
c) Afsnit I.1 affattes som følger:
»1. De relevante parter indberetter data på lånniveau til et datalager for data på lånniveau, som Eurosystemet har
godkendt. Datalageret for data på lånniveau offentliggør disse data elektronisk.«
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d) Som nyt afsnit IV indsættes:
»IV.

GODKENDELSE AF DATALAGRE FOR DATA PÅ LÅNNIVEAU

I.

Kriterier for godkendelse
1. For at kunne blive godkendt skal datalageret på lånniveau opfylde Eurosystemets krav, herunder åben
adgang, ikke-forskelsbehandling, dækning, passende ledelsesstruktur og gennemsigtighed.
2. For så vidt angår kravene om åben adgang og ikke-forskelsbehandling, gælder følgende for datalagre for
data på lånniveau:
a) de må ikke diskriminere urimeligt mellem databrugere i forbindelse med adgang til data på lånniveau,
b) de skal lægge kriterier til grund for adgangen til data på lånniveau, som er objektive, ikkediskriminerende og offentligt tilgængelige,
c) de må kun begrænse adgangen i det mindst mulige omfang for at opfylde kravet om proportionalitet,
d) de skal fastsætte rimelige procedurer, f.eks. i tilfælde hvor databrugere eller dataleverandører nægtes
adgang,
e) de skal have de nødvendige tekniske muligheder for at give adgang til både databrugere og dataleve
randører under alle rimelige omstændigheder, herunder data backup-procedurer, datasikkerhedsforanstaltninger og katastrofeberedskabsordninger,
f) de må ikke påføre databrugere omkostninger ved levering eller udtræk af data på lånniveau, som er
diskriminerende, eller som giver anledning til unødige begrænsninger for adgangen til data på
lånniveau.
3. For så vidt angår kravene om dækning, gælder følgende for datalagre for data på lånniveau:
a) de skal etablere og vedligeholde robuste teknologiske systemer og operationelle kontrolprocedurer,
som gør det muligt at behandle data på lånniveau på en måde, som understøtter Eurosystemets krav
til indberetning af data på lånniveau for så vidt angår belånbare aktiver, der er underlagt krav om
indberetning af data på lånniveau, som specificeret både i artikel 78 og i dette bilag,
b) de skal godtgøre over for Eurosystemet på en troværdig måde, at deres teknologiske og operationelle
kapacitet gør det muligt for dem at opnå betydelig dækning, hvis de opnår status som godkendt
datalager for data på lånniveau.
4. For så vidt angår kravene om en passende ledelsesstruktur og gennemsigtighed, gælder følgende for
datalagre for data på lånniveau:
a) de skal etablere ledelsesordninger, der tjener de interesser, som tilkommer interessenterne på markedet
for værdipapirer af asset-backed typen, ved at fremme gennemsigtighed,
b) de skal etablere klart dokumenterede ledelsesordninger, respektere passende ledelsesstandarder og sikre
vedligehold og drift af en passende organisatorisk struktur for at sikre kontinuitet, og at den er
velfungerende, og
c) de skal give Eurosystemet tilstrækkelig adgang til dokumenter og underbyggende oplysninger for at
gøre det muligt for Eurosystemet løbende at overvåge, at ledelsesstrukturen for datalageret for data på
lånniveau vedbliver med at opfylde kravene.

II.

Procedurer for godkendelse og inddragelse af godkendelse
1. En ansøgning til Eurosystemet om godkendelse som datalager for data på lånniveau skal fremsendes til
ECB's Afdeling for Risikostyring. Ansøgningen skal indeholde en passende begrundelse og ledsages af en
fuldstændig, underbyggende dokumentation, som godtgør, at ansøgeren opfylder de i denne retningslinje
fastsatte krav for datalagre for data på lånniveau. Ansøgningen, begrundelsen og den underbyggende
dokumentation skal fremsendes skriftligt og, hvor det er muligt, elektronisk.
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2. Senest 25 arbejdsdage efter modtagelsen af ansøgningen vurderer ECB, hvorvidt ansøgningen er
fuldstændig. Er ansøgningen ikke fuldstændig, fastsætter ECB en tidsfrist, inden for hvilken datalageret
for data på lånniveau skal fremsende de yderligere oplysninger.
3. Vurderes en ansøgning at være fuldstændig, underretter ECB datalageret for data på lånniveau herom.
4. Inden for en rimelig tidsramme som fastlagt i stk. 6 undersøger Eurosystemet ansøgningen om
godkendelse, som et datalager for data på lånniveau har indgivet, baseret på datalageret for data på
lånniveaus opfyldelse af de i denne retningslinje fastsatte krav. Som led i denne undersøgelse kan
Eurosystemet stille krav om, at datalageret for data på lånniveau afholder en eller flere live interaktive
demonstrationer for Eurosystemets personale for at vise datalageret for data på lånniveaus tekniske
muligheder med hensyn til de krav, der er fastsat i afsnit IV.I, stk. 2 og 3. Kræves en sådan
demonstration afholdt, betragtes den som et obligatorisk krav i ansøgningsprocessen.
5. Eurosystemet kan i tilfælde, hvor det vurderer, at yderligere afklaring er nødvendig, eller hvor en
demonstration kræves afholdt i overensstemmelse med stk. 4, forlænge undersøgelsesperioden med 20
arbejdsdage.
6. Eurosystemet sigter mod at vedtage en begrundet afgørelse om godkendelse af eller afslag på
ansøgningen inden for 60 arbejdsdage efter den i stk. 3 omhandlede underretning eller inden for 80
arbejdsdage derefter i tilfælde, hvor stk. 5 finder anvendelse.
7. Senest fem dage efter vedtagelsen af den i stk. 6 omhandlede afgørelse underretter Eurosystemet det
pågældende datalager for data på lånniveau om sin afgørelse. Hvis Eurosystemet afslår at godkende et
datalager for data på lånniveau eller inddrager godkendelsen af et datalager for data på lånniveau, giver
det en begrundelse for afgørelsen i meddelelsen.
8. Eurosystemets afgørelse i henhold til stk. 6 får virkning den femte arbejdsdag efter afgivelse af
meddelelse i henhold til stk. 7.
9. Et godkendt datalager for data på lånniveau skal uden ugrundet ophold underrette Eurosystemet om
væsentlige ændringer i dets opfyldelse af kriterierne for godkendelse.
10. Eurosystemet inddrager godkendelsen som datalager for data på lånniveau, såfremt datalageret for data
på lånniveau:
a) har opnået godkendelsen ved brug af urigtige erklæringer eller på anden uretmæssig vis, eller
b) ikke længere opfylder de betingelser, der stilles for at opnå godkendelse.
11. En afgørelse om at inddrage godkendelsen af et datalager for data på lånniveau får omgående virkning.
Værdipapirer af asset-backed typen, for hvilke data på lånniveau er gjort tilgængelige gennem et
datalager for data på lånniveau, hvis godkendelse er blevet inddraget i overensstemmelse med stk. 10,
kan forblive med at være belånbare som sikkerhed for Eurosystemets kreditoperationer, såfremt alle
andre krav er opfyldt, i en periode
a) frem til den næste dato for indberetning af data på lånniveau, som er fastsat i afsnit I.3, eller
b) hvis den tilladte periode i henhold til a) af tekniske årsager ikke er mulig for den part, der indberetter
data på lånniveau, og der er fremsendt en skriftlig forklaring til den nationale centralbank, som
indeholder en vurdering af belånbarheden på den næste dato for indberetning af data på lånniveau,
som fastsat i afsnit I.3, tre måneder efter afgørelsen i henhold til stk. 10.
Efter udløbet af denne periode skal data på lånniveau for sådanne værdipapirer af asset-backed typen
gøres tilgængelige gennem et godkendt datalager for data på lånniveau i overensstemmelse med alle
Eurosystemets krav.
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12. Eurosystemet offentliggør en liste på ECB's websted over datalagre for data på lånniveau, som er
godkendt i overensstemmelse med denne retningslinje. Denne liste opdateres senest fem arbejdsdage
efter vedtagelse af en afgørelse i henhold til stk. 6 eller 10.«
6. Følgende indsættes som bilag IXa:
»BILAG IXa

MINIMUM-DÆKNINGSKRAV FOR EKSTERNE KREDITVURDERINGSBUREAUER INDEN FOR
EUROSYSTEMETS RAMMER FOR KREDITVURDERING
Dette bilag finder anvendelse i forbindelse med godkendelse af et kreditvurderingsbureau (CRA) som et eksternt
kreditvurderingsbureau (ECAI) inden for Eurosystemets rammer for kreditvurdering (ECAF) som specificeret i artikel
120, stk. 2.
1. DÆKNINGSKRAV

1. For så vidt angår den nuværende dækning, skal kreditvurderingsbureauet i hver enkelt af mindst tre ud af de
fire aktivklasser a) udækkede bankobligationer, b) erhvervsobligationer, c) særligt dækkede obligationer og d)
værdipapirer af asset-backed typen yde en minimumsdækning på:
i)

10 % i universet af belånbare aktiver udstedt i euroområdet opgjort på grundlag af kreditvurderede aktiver
og udstedere, bortset fra aktivklassen værdipapirer af asset-backed typen, for hvilke dækning kun kræves på
grundlag af kreditvurderede aktiver,

ii) 20 % i universet af belånbare aktiver udstedt i euroområdet opgjort på grundlag af nominelle udestående
beløb,
iii) i mindst 2/3 af de eurolande, der har belånbare aktiver i de respektive aktivklasser, skal kreditvurderings
bureauet yde den krævede dækning af de kreditvurderede aktiver, kreditvurderede udstedere eller
kreditvurderede nominelle beløb som omhandlet i punkt i) og ii).
2. Kreditvurderingsbureauet skal som minimum foretage en kreditvurdering af de offentlige låntagere for alle
lande i euroområdet, hvor udstederne har deres residens, såfremt aktiverne i en af de fire aktivklasser, der er
nævnt i stk. 1, kreditvurderes af dette kreditvurderingsbureau, med undtagelse af aktiver, for hvilke
Eurosystemet betragter risikovurderingen af det pågældende land som irrelevant for kreditvurderingsbureauets
kreditvurdering af udstedelsen, udstederen eller garanten.
3. For så vidt angår historisk dækning, skal kreditvurderingsbureauet opfylde mindst 80 % af det i stk. 1 og 2
fastsatte krav til minimumsdækning i hvert enkelt af de sidste tre år forud for ansøgningen om godkendelse
inden for Eurosystemets rammer for kreditvurdering, og mindst 100 % af disse krav på tidspunktet for
ansøgning samt under hele perioden med godkendelse inden for Eurosystemets rammer for kreditvurdering.
2. BEREGNING AF DÆKNING

1. Dækningen beregnes på grundlag af kreditvurderinger, som er udstedt eller godkendt af kreditvurderings
bureauet i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1060/2009, og som opfylder alle andre krav inden for
Eurosystemets rammer for kreditvurdering.
2. Dækningen for et givet kreditvurderingsbureau baseres på kreditvurderinger af belånbare aktiver, der kan
benyttes i forbindelse med Eurosystemets pengepolitiske operationer, og opgøres i overensstemmelse med
prioritetsreglerne i artikel 84 ved kun at basere sig på det pågældende kreditvurderingsbureaus kreditvur
deringer.
3. Ved beregning af minimumsdækningen for et kreditvurderingsbureau, der endnu ikke har opnået godkendelse
inden for Eurosystemets rammer for kreditvurdering, inkluderer Eurosystemet også relevante kreditvurderinger
for aktiver, der ikke er belånbare som følge af, at der ikke foreligger en kreditvurdering fra et eksternt kreditvur
deringsbureau, der er godkendt inden for Eurosystemets rammer for kreditvurdering.
3. REVISION AF OPFYLDELSE

1. Godkendte eksterne kreditvurderingsbureauers opfyldelse af disse dækningskrav tages op til fornyet overvejelse
en gang årligt.
2. Manglende opfyldelse af dækningskravene kan medføre pålæggelse af sanktioner i overensstemmelse med
reglerne og procedurerne inden for Eurosystemets rammer for kreditvurdering.«
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7. Følgende indsættes som bilag IXb:
»BILAG IXb

MINIMUMSKRAV INDEN FOR EUROSYSTEMETS RAMMER FOR KREDITVURDERING TIL
NYE UDSTEDELSER AF OG OVERVÅGNINGSRAPPORTER OM PROGRAMMER FOR
SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER
1. INDLEDNING

Inden for Eurosystemets rammer for kreditvurdering (ECAF) skal eksterne kreditvurderingsbureauer (ECAI'er), for
så vidt angår artikel 120, stk. 2a, opfylde specifikke operationelle kriterier med hensyn til særligt dækkede
obligationer med virkning fra 1. juli 2017. De eksterne kreditvurderingsbureauer skal navnlig:
a) redegøre for programmer for særligt dækkede obligationer, som de har kreditvurderet for nylig, i en offentligt
tilgængelig kreditvurderingsrapport, og
b) offentliggøre overvågningsrapporter om programmer for særligt dækkede obligationer en gang i kvartalet.
Dette bilag fastsætter minimumskravene i detaljer.
Det tages regelmæssigt op til revision, om de eksterne kreditvurderingsbureauer opfylder disse krav. Er kriterierne
ikke opfyldt for et specifikt program for særligt dækkede obligationer, kan Eurosystemet fastslå, at den offentlige
kreditvurdering/de offentlige kreditvurderinger for det pågældende program for særligt dækkede obligationer ikke
opfylder de høje kreditstandarder i Eurosystemets rammer for kreditvurdering. Det pågældende eksterne kreditvur
deringsbureaus kreditvurdering må derfor ikke anvendes til at opfylde kreditkvalitetskravene for omsættelige
aktiver, der er udstedt under det specifikke program for særligt dækkede obligationer.
2. MINIMUMSKRAV

a) Den i stk. 1, litra a), omhandlede offentligt tilgængelige kreditvurderingsrapport (rapport over nye udstedelser)
skal indeholde en omfattende analyse af programmets strukturelle og juridiske aspekter, en detaljeret vurdering
af sikkerhedspuljen, en analyse af refinansierings- og markedsrisikoen, en analyse af deltagerne i transaktionen,
en redegørelse for det eksterne kreditvurderingsbureaus proprietære antagelser og parametre samt en analyse af
andre relevante særegenheder i transaktionen.
b) De i stk. 1, litra b), omhandlede overvågningsrapporter skal offentliggøres af det eksterne kreditvurde
ringsbureau senest otte uger efter udgangen af hvert kvartal. Overvågningsrapporterne skal indeholde følgende
oplysninger:
i)

Det eksterne kreditvurderingsbureaus proprietære parametre, herunder de senest foreliggende dynamiske
proprietære parametre, som ligger til grund for fastsættelsen af vurderingen. Hvis datoen, som ligger til
grund for de proprietære parametre, afviger fra datoen for offentliggørelse af rapporten, anføres datoen,
som ligger til grund for de proprietære parametre.

ii)

En programoversigt, der som minimum omfatter oplysninger om udestående aktiver og forpligtelser,
udsteder og andre centrale parter i transaktionen, den type aktiv, der er stillet som primær sikkerhed, den
retlige ramme, som programmet er underlagt, og kreditvurderingen af programmet og udstederen.

iii) Niveauet for overkollateralisering, herunder aktuel og forpligtet overkollateralisering.
iv)

Profilen for aktiver og forpligtelser profilen, herunder løbetidstypen for de særligt dækkede obligationer, f.
eks. garanterede (hard bullet), ikke-garanterede (soft bullet) eller pass-through, den vægtede gennemsnitlige
levetid for de særligt dækkede obligationer og sikkerhedspuljen samt informationer om rente- og
valutamismatch.

v)

Rente- og valutaswapordninger, som eksisterer på tidspunktet for offentliggørelse af rapporten, herunder
swapmodparternes navn og identifikatoren for deres juridiske enhed, hvis denne oplysning foreligger.

vi)

Fordelingen af valutaer, herunder en opdeling efter værdi på niveau for både sikkerhedspuljen og de
individuelle obligationer.

vii) Sikkerhedspuljens aktiver, herunder aktivsaldo, aktivtyper, antal og størrelse på lån, sæsoneffekter, løbetid,
belåningsgrad, regional fordeling og fordeling af restancer.
viii) Substituerende aktiver for sikkerhedspuljen, herunder aktivsaldoen.
ix) Listen over alle kreditvurderede værdipapirer i programmet, identificeret ved deres internationale
værdipapir-identifikationsnummer (ISIN). Oplysningerne kan også fremlægges i form af en separat fil, som
offentliggøres på og kan downloades fra det eksterne kreditvurderingsbureaus websted.
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En liste over de datadefinitioner og datakilder, der er anvendt i forbindelse med udarbejdelsen af
overvågningsrapporten. Disse oplysninger kan også fremlægges i form af en separat fil, der offentliggøres
på det eksterne kreditvurderingsbureaus websted.«

8. Bilag XII, afsnit VI affattes således:
a) Tabel 1 affattes således:
»Tabel 1
Omsættelige aktiver, der mobiliseres i transaktionerne
Karakteristika
Navn

Aktivklasse

Indfrielsesdato

Rentedefini
tion

Aktiv A

Investeringsinsti
tut-konforme sær
ligt dækket obliga
tion af jumbo-ty
pen

30.8.2018

Aktiv B

Stats obligation

Aktiv C

Erhvervsobligation

Rentetermin

Restløbetid

Haircut

Fast rente

Hver 6. må
ned

4 år

2,50 %

19.11.2018

Variabel
rente

12 måneder

4 år

0,50 %

12.5.2025

Nulkupon
rente

> 10 år

13,00 %

Kurser i pct. (herunder påløbne renter) (*)
30.7.2014

31.7.2014

1.8.2014

4.8.2014

5.8.2014

6.8.2014

7.8.2014

101,61

101,21

99,50

99,97

99,73

100,01

100,12

98,12

97,95

98,15

98,56

98,59

98,57

53,71

53,62

(*) Kurserne for en bestemt valørdato er de mest repræsentative kurser på bankdagen før denne valørdato.«

b) Stk. 1 under »SYSTEM MED ØREMÆRKNING« affattes således:
»1. Den 30. juli 2014 indgår modparten en genkøbsforretning med den nationale centralbank, der køber aktiv
A for 50,6 mio. EUR. Aktiv A er en investeringsinstitut-konform særligt dækket obligation af jumbo-typen
med fast rente, der forfalder den 30. august 2018 og er tildelt kreditkvalitetstrin 1-2. Den har således en
restløbetid på fire år, hvilket indebærer et haircut på 2,5 pct. Markedskursen på aktiv A på referencemarkedet
er den dag 101,61 pct. inkl. vedhængende renter. Modparten skal levere aktiv A til en værdi, der efter fradrag
af et haircut på 2,5 pct. overstiger det tildelte beløb på 50 mio. EUR. Modparten leverer derfor aktiv A til en
nominel værdi af 50,6 mio. EUR, hvilket den dag har en justeret kursværdi på 50 129 294 EUR.«

