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EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT
av den 19 december 2012
om tillfälliga ändringar av reglerna rörande godtagbara säkerheter denominerade i utländsk valuta
(ECB/2012/34)
(2013/35/EU)
systemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter
som godtas samt om ändring av riktlinje ECB/2007/9 (3).

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt, särskilt artikel 127.2 första strecksatsen,

(4)

Den 26 november 2012 antog ECB-rådet riktlinje
ECB/2012/25 om ändring av riktlinje ECB/2011/14 om
Eurosystemets penningpolitiska instrument och förfaran
den (4). En av anledningarna bakom ändringen var att
ange kupongstrukturen för omsättningsbara skuldinstru
ment som godtas inom Eurosystemets penningpolitiska
styrsystem.

(5)

Vissa skuldinstrument denominerade i en utländsk valuta
som för närvarande godtas som säkerhet enligt artikel 5a
i riktlinje ECB/2012/18 har en kupong med rak, rörlig
ränta kopplad till ett index som motsvarar en penning
marknadsränta i den utländska valutan. Från och med
den 3 januari 2013, den dag då de senaste ändringarna
av riktlinje ECB/2011/14 börjar tillämpas, skulle dessa
instrument inte längre godtas. ECB-rådet anser dock att
omsättningsbara skuldinstrument denominerade i en ut
ländsk valuta även fortsättningsvis bör bibehålla sin sta
tus som tillfälligt godtagbara säkerheter vid Eurosyste
mets penningpolitiska transaktioner, oavsett huruvida de
ras kuponger är kopplade till en icke-euro ränta eller till
ett inflationsindex utanför euroområdet. Med anledning
av detta har ECB-rådet beslutat att upphäva den specifika
regel i riktlinje ECB/2011/14 som skulle förhindra att
sådana tillgångar även fortsättningsvis kan godtas.

(6)

De ytterligare åtgärder som framgår av detta beslut bör
tillämpas tillfälligt, fram till dess att ECB-rådet anser att
de inte längre behövs för att säkerställa en fungerande
penningpolitisk transmissionsmekanism.

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet
och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 12.1 och arti
kel 14.3 jämförd med artikel 3.1 första strecksatsen och arti
kel 18.2, och

av följande skäl:

(1)

Artikel 18.1 i stadgan för Europeiska centralbankssyste
met och Europeiska centralbanken föreskriver att Euro
peiska centralbanken (ECB) och de nationella centralban
kerna i de medlemsstater som har euron som valuta
(nedan kallade nationella centralbanker) får utföra låne
transaktioner med kreditinstitut och andra marknads
aktörer, varvid lån ska lämnas mot tillfredsställande sä
kerheter. De standardvillkor enligt vilka ECB och de na
tionella centralbankerna ingår sådana lånetransaktioner,
inklusive de kriterier som avgör godtagbarheten av säker
heter vid Eurosystemets lånetransaktioner, framgår av bi
laga I till riktlinje ECB/2011/14 av den 20 september
2011 om Eurosystemets penningpolitiska instrument
och förfaranden (1).

(2)

Enligt punkt 1.6 i bilaga I till riktlinje ECB/2011/14 får
ECB-rådet när som helst ändra de instrument, villkor,
kriterier och förfaranden som används för genomföran
det av Eurosystemets penningpolitiska transaktioner.

(3)

För att underlätta tillhandahållandet av likviditet till mot
parterna för Eurosystemets penningpolitiska transaktioner
beslutade ECB-rådet den 6 september 2012 att tillfälligt
utvidga de kriterier som avgör huruvida tillgångar får
användas som säkerhet, och godta omsättningsbara
skuldinstrument denominerade i pund sterling, yen eller
US-dollar som säkerhet vid Eurosystemets penningpoli
tiska transaktioner. Den 10 oktober 2012 genomfördes
ECB-rådets beslut genom riktlinje ECB/2012/23 (2) om
ändring av riktlinje ECB/2012/18 av den 2 augusti
2012 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Euro

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

(1) EUT L 331, 14.12.2011, s. 1.
(2) EUT L 284, 17.10.2012, s. 14.

Artikel 1
Tillfällig upphävning av vissa bestämmelser i bilaga I till
riktlinje ECB/2011/14
1.
Eurosystemets minimikrav avseende kuponger, som fram
går av punkt 6.2.1.1 1 b i bilaga I till riktlinje ECB/2011/14, ska
upphävas för omsättningsbara skuldinstrument denominerade i
en utländsk valuta i enlighet med artikel 2.
(3) EUT L 218, 15.8.2012, s. 20.
(4) EUT L 348, 18.12.2012, s. 30.
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2.
Om det förekommer diskrepanser mellan detta beslut och
riktlinje ECB/2011/14, såsom denna har genomförts på natio
nell nivå av de nationella centralbankerna, ska den förra ges
tolkningsföreträde.
3.
Om det förekommer diskrepanser mellan detta beslut och
riktlinje ECB/2012/18, såsom denna har genomförts på natio
nell nivå av de nationella centralbankerna, ska den förra ges
tolkningsföreträde.
4.
Om inget annat framgår av detta beslut ska de nationella
centralbankerna fortsätta att tillämpa alla bestämmelser i riktlin
jerna ECB/2011/14 och ECB/2012/18.
Artikel 2
Fortsatt godtagande av vissa säkerheter som
denominerade i pund sterling, yen eller US-dollar
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struktioner med valmöjligheter som t.ex. räntekorridorer, att
räntan fixeras stegvis etc. för respektive land ska godkännas
för Eurosystemets penningpolitiska operationer.
2.
Utöver de benchmarkräntor i utländsk valuta som avses i
punkt 1 får ECB, efter ECB-rådets godkännande, publicera en
förteckning över ytterligare benchmarkräntor som godtas på sin
webbplats www.ecb.europa.eu.
Artikel 3
Ikraftträdande
Detta beslut träder i kraft den 3 januari 2013.

är

1.
Godtagbara omsättningsbara skuldinstrument enligt arti
kel 5a riktlinje ECB/2012/18 med kuponger som är kopplade
till endast en penningmarknadsränta i samma denominerings
valuta eller till ett inflationsindex utan några komplexa kon

Utfärdat i Frankfurt am Main den 19 december 2012.
Mario DRAGHI

ECB:s ordförande

