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Den Europæiske Unions Tidende

DA
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DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2018/572
af 7. februar 2018
om ændring af retningslinje ECB/2014/31 om yderligere midlertidige foranstaltninger vedrørende
Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed (ECB/2018/5)
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 5.1, 12.1, 14.3 og 18.2, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Styrelsesrådet for Den Europæiske Centralbank (ECB) har besluttet, at værdipapirer med pant i erhvervsejendomme
ikke længere bør være belånbare som sikkerhed i henhold til Eurosystemets rammer for sikkerhedsstillelse, da
risiciene ved og kompleksiteten af værdipapirer med pant i erhvervsejendomme adskiller sig væsentligt, både
hvad angår underliggende aktiver og strukturelle karakteristika, fra andre værdipapirer af asset-backed typen, som
Eurosystemet accepterer som sikkerhed.

(2)

Retningslinje ECB/2014/31 (1) bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE RETNINGSLINJE:

Artikel 1
Ændring
I artikel 3, stk. 1, litra a), i retningslinje ECB/2014/31 udgår nr. iii).
Artikel 2
Virkning
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, der har euroen som valuta, skal træffe alle de nødvendige foranstaltninger for at
overholde denne retningslinje og anvende dem fra den 16. april 2018. De skal senest den 16. marts 2018 fremsende
meddelelse til ECB om, hvilke tekster og midler der vedrører disse foranstaltninger.
Artikel 3
Adressater
Denne retningslinje er rettet til alle centralbanker i Eurosystemet.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 7. februar 2018.
For ECB's Styrelsesråd
Mario DRAGHI

Formand for ECB

(1) Den Europæiske Centralbanks retningslinje ECB/2014/31 af 9. juli 2014 om yderligere midlertidige foranstaltninger vedrørende
Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed og om ændring af retningslinje ECB/2007/9 (EUT L 240 af 13.8.2014,
s. 28).

