5.2.2009

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 36/31

RETNINGSLINJER

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK
DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE
af 23. oktober 2008
om ændring af retningslinje ECB/2000/7 om Eurosystemets pengepolitiske instrumenter og
procedurer
(ECB/2008/13)
(2009/99/EF)
STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 105, stk. 2, første led,

under henvisning til artikel 12.1 og 14.3 i statutten for Det
Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske
Centralbank, sammenholdt med artikel 3.1, første led, samt
artikel 18.2 og artikel 20, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

instrumenter og procedurer (1), især med hensyn til
følgende: i) ændringer af rammerne for risikostyring og
reglerne om belånbar sikkerhed for Eurosystemets kredit
operationer; ii) godkendelse af sikkerhed denomineret i
en anden valuta end euro i nødsituationer; iii) behov for
bestemmelser om behandling af enheder, der er genstand
for indefrysning af midler og/eller andre foranstaltninger,
som er pålagt af Det Europæiske Fællesskab eller af en
medlemsstat i henhold til artikel 60, stk. 2, i traktaten; og
iv) harmonisering med de nye bestemmelser i Den Euro
pæiske Centralbanks forordning (EF) nr. 1745/2003 af
12. september 2003 om anvendelse af mindstereserver
(ECB/2003/9) (2) —

VEDTAGET FØLGENDE RETNINGSLINJE:

Artikel 1
(1)

(2)

Til indførelse af en fælles pengepolitik kræves definition
af de instrumenter og procedurer, der skal anvendes af
Eurosystemet bestående af de nationale centralbanker i de
medlemsstater, der har indført euroen (i det følgende
benævnt »de deltagende medlemsstater«), og Den Europæ
iske Centralbank (ECB), således at denne politik kan
gennemføres på en ensartet måde i de deltagende
medlemsstater.

ECB er bemyndiget til at fastsætte de nødvendige
retningslinjer for gennemførelsen af Eurosystemets
fælles pengepolitik, og de nationale centralbanker er
forpligtede til at handle i overensstemmelse med disse
retningslinjer.

Ændringer af bilag I og II
Retningslinje ECB/2000/7 ændres således:

1) Bilag I ændres i overensstemmelse med bilag I til denne
afgørelse.

2) Bilag II ændres i overensstemmelse med bilag II til denne
forordning.

Artikel 2
Verifikation

(3)

Den løbende udvikling på markedet kræver visse
ændringer i definitionen og gennemførelsen af Eurosyste
mets fælles pengepolitik. Der bør derfor gennemføres
hensigtsmæssige ændringer af retningslinje ECB/2000/7
af 31. august 2000 om Eurosystemets pengepolitiske

De nationale centralbanker skal senest den 30. november 2008
fremsende meddelelse til ECB om, hvilke tekster og midler de vil
anvende for at efterkomme denne retningslinje.
(1) EFT L 310 af 11.12.2000, s. 1.
(2) EUT L 250 af 2.10.2003, s. 10.
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Artikel 3
Ikrafttræden
Denne retningslinje træder i kraft den 1. november 2008. Artikel 1 finder anvendelse fra den 1. februar
2009.
Artikel 4
Adressater
Denne retningslinje er rettet til de nationale centralbanker i de deltagende medlemsstater.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 23. oktober 2008.
For ECB's Styrelsesråd
Jean-Claude TRICHET

Formand for ECB

5.2.2009
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BILAG I
Bilag I til retningslinje ECB/2000/7 ændres således:

1) I indholdsfortegnelsen indsættes kapitel 6.7 under overskriften »Accept af sikkerhed denomineret i en anden valuta
end euro i nødsituationer«.

2) Kapitel 1.3.1 affattes således:

a) I første afsnit, fodnote 5 erstattes fjerde punktum med følgende:

»Ekstraordinære auktioner gennemføres normalt inden for 90 minutter.«

b) I første afsnit, første led, erstattes det tredje punktum af følgende:

»De primære markedsoperationer spiller en afgørende rolle med hensyn til at nå målene for Eurosystemets
markedsoperationer.«

3) I kapitel 2.2, fjerde afsnit, erstattes de første to punktummer af følgende:

»I forbindelse med ekstraordinære auktioner og bilaterale operationer handler de nationale centralbanker med
modparter, der har adgang som modparter i finjusterende markedsoperationer. Ekstraordinære auktioner og bilaterale
operationer kan også udføres med en bredere kreds af modparter.«

4) Overskriften for kapitel 2.4 affattes således:
»2.4. Suspension eller eksklusion af forsigtighedshensyn eller ved misligholdelse«
5) I kapitel 3.1.2 udgår det sidste punktum i første afsnit.

6) I kapitel 3.1.3 udgår det andet punktum i første afsnit.

7) Kapitel 4.1 ændres således:

a) Under overskriften »Betingelser for adgang til faciliteten« erstattes første afsnit af følgende:

»Institutter, der opfylder de overordnede kriterier for adgang som modparter, som beskrevet i afsnit 2.1, kan
anvende den marginale indlånsfacilitet. Adgangen til den marginale indlånsfacilitet sker gennem den nationale
centralbank I den medlemsstat, hvor instituttet er beliggende. Der er kun adgang til indlånsfaciliteten på dage,
hvor TARGET2 (*) er åben (**). På de dage, hvor de relevante værdipapirafviklingssystemer ikke er åbne, gives der
adgang til indlånsfaciliteten på basis af forhåndsdeponerede underliggende aktiver hos de nationale centralbanker.

___________
(*) Fra 19 november 2007 blev den decentrale tekniske infrastruktur i TARGET erstattet af den fælles platform i
TARGET2, hvorigennem alle betalingsordrer sendes og bliver behandlet, og hvorigennem betalinger modtages
på samme tekniske måde. Overgang til TARGET2 er sket i tre landegrupper, som gjorde det muligt for
TARGET brugere at overgå til TARGET2 i flere hold og på forskellige fastsatte datoer. Landegrupperne var
sammensat således: Gruppe 1 (den 19. november 2007): Østrig, Cypern, Tyskland, Luxembourg, Malta og
Slovenien. Gruppe 2 (den 18. februar 2008): Belgien, Finland, Frankrig, Irland, Nederlandene, Portugal og
Spanien. Gruppe 3 (den 19. maj 2008): Grækenland, Italien og ECB. En fjerde overgangsdato (den
15. september 2008) blev reserveret som en nødforanstaltning. Nogle ikke-deltagende nationale central
banker er også tilkoblet TARGET2 på grundlag af særskilt aftale: Letland og Litauen (i Gruppe 1) samt
Danmark, Estland og Polen (i Gruppe 3).
(**) Desuden er adgang til den marginale udlånsfacilitet kun tilgængelig, når kravene til betalingssystemets
infrastruktur i RTGS er opfyldt.«
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b) Under overskriften »Betingelser for adgang til faciliteten«, tredje afsnit, erstattes fodnote 4 med følgende:
»(4) TARGET2-lukkedage oplyses på ECB’s websted (www.ecb.europa.eu) samt Eurosystemets websteder (jf. appen
diks 5).«
c) Under overskriften »Betingelser for adgang til faciliteten«, tredje afsnit, udgår fodnote 5.
8) I kapitel 4.2 under overskriften »Betingelser for adgang til faciliteten«, andet afsnit, udgår fodnote 12.
9) I kapitel 5.1.3, andet afsnit, erstattes sidste punktum af følgende:
»I en ekstraordinær auktion, som ikke er offentliggjort på forhånd, kontaktes de udvalgte modparter direkte af de
nationale centralbanker. I en ekstraordinær auktion, som er offentliggjort, kan den nationale centralbank kontakte de
udvalgte modparter direkte.«
10) I kapitel 5.3.3 udgår første afsnit i fodnote 12.
11) I kapitel 6.2 erstattes andet afsnit af følgende:
»Eurosystemet rådgiver kun modparter om belånbarhed som sikkerhed i Eurosystemet, hvis allerede udstedte omsæt
telige aktiver forelægges Eurosystemet som sikkerhed. Der gives således ingen rådgivning inden udstedelse.«
12) Kapitel 6.2.1, under overskriften »Aktivtype« erstattes af følgende:
a) I første afsnit, indsættes under litra a) og efter ordene »ubetinget hovedstol« som fodnote 5:
»(5) — Obligationer med warrant eller andre tilsvarende rettigheder er ikke belånbare.«
b) Fjerde afsnit erstattes af følgende:
»Aktiver, der genererer pengestrømme, og som er sikkerhed for værdipapirer af asset-backed-typen, skal opfylde
følgende betingelser:
a) Aktiverne skal være erhvervet i henhold til lovgivningen i en EU medlemsstat.
b) De skal være erhvervet fra den oprindelige udsteder eller fra en mellemmand af det særlige selskab til
securitisation (special purpose vehicle) på en måde, som Eurosystemet betragter som »egentligt salg«, der
kan tvangsfuldbyrdes over for en tredjepart, og må være uden for udstederens og dennes kreditorers disposi
tionssfære, herunder i tilfælde af udstederens insolvens.
c) De må ikke bestå — helt eller delvist, aktuelt eller potentielt — af credit-linked-notes eller tilsvarende
fordringer, som stammer fra overførsel af risiko ved hjælp af kreditderivativer.«
c) Femte afsnit affattes således:
»I en struktureret emission må en tranche (eller en sub-tranche), for at være belånbar, ikke være efterstillet andre
trancher af samme udstedelse. En tranche (eller sub-tranche) anses for ikke at være efterstillet i forhold til andre
trancher (eller sub-trancher) af samme emission, hvis ingen anden tranche (eller sub-tranche) — i overensstem
melse med betalingsrangfølge, som gælder efter indlevering af anmodning om tvangsfuldbyrdelse, som angivet i
tilbudsdokumentet — tildeles en højere prioritet med hensyn til modtagelse af betaling (hovedstol og rente), og
denne tranche (eller sub-tranche) derfor som den sidste af de forskellige trancher (eller sub-trancher) i en struk
tureret emission bærer tab.«
13) I kapitel 6.2.1, under overskriften »Udstedelsessted« erstattes første punktum i fodnote 7 af følgende:
»Efter den 1. januar 2007 skal globale ihændehavergældsinstrumenter udstedes i form af New Global Note (NGN)
gennem en international værdipapircentral — ICSD Euroclear Bank (Belgien) eller Clearstream Banking Luxembourg
— for at være belånbare, og skal deponeres hos en Common Safekeeper (CSK), som er en international værdipapir
central, eller hvis det er relevant, en national værdipapircentral, der opfylder de mindstestandarder, der er opstillet af
ECB.«
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14) Kapitel 6.2.2, under overskriften »Gældsfordringer« erstattes af følgende:

a) I første led, første afsnit i det første afsnit, erstattes sidste punktum af følgende:

»Gældsfordringer må ikke give ret til hovedstolen og/eller den rente, som er efterstillet retten for indehavere af
andre gældsfordringer (eller andre trancher eller sub-trancher af det samme syndikerede lån) eller gældsinstru
menter fra samme udsteder.«

b) I første led, andet afsnit i det første afsnit, indsættes efter tredje punktum følgende:

»Endvidere er gældsfordringer med en rente, der er indekseret til inflationen, også belånbare.«

c) I femte led, første afsnit, udgår fodnote 20.

15) Kapitel 6.2.3, under overskriften »Regler for anvendelse af belånbare aktiver« affattes således:

a) I tredje afsnit erstattes punkterne i)-iii) af følgende:
»i) modparten ejer — direkte eller indirekte gennem et eller flere foretagender — mindst 20 pct. af udstede
rens/debitorens/garantens kapital, eller
ii) udstederen/debitoren/garanten ejer — direkte eller indirekte gennem et eller flere foretagender — mindst 20
pct. af modpartens kapital, eller

iii) tredjemand ejer mere end mindst 20 pct. af modpartens kapital og mere end 20 pct. af udstederens/debito
rens/garantens kapital, enten direkte eller indirekte, gennem et eller flere foretagender.«

b) Fjerde og femte afsnit erstattes af følgende:

»Ovennævnte bestemmelse om snævre forbindelser finder ikke anvendelse på: a) snævre forbindelser mellem
modparten og EØS landenes offentlige myndigheder eller i tilfælde, hvor et gældsinstrument er garanteret af
en offentlig enhed, der kan udskrive skatter; b) særligt dækkede obligationer, der er udstedt i henhold til
kriterierne i artikel 22, stk. 4, i direktivet om investeringsforeninger, eller c) i tilfælde, hvor gældsinstrumenter
er beskyttet af særlige juridiske sikkerhedsbestemmelser svarende til bestemmelserne for instrumenterne under b),
som det fx er tilfældet med ikke-omsættelige detailgældsinstrumenter med pant i fast ejendom, der ikke er
værdipapirer.

Ydermere må en modpart ikke stille værdipapirer af asset-backed-typen som sikkerhed, hvis modparten (eller en
tredjepart, som modparten har snævre forbindelser med) valutaafdækker disse værdipapirer ved at indgå en aftale
om valutaafdækning med udsteder som modpart i afdækningen eller yder likviditetsstøtte på 20 pct. eller mere af
udestående i disse værdipapirer.«

c) Tabel 4 benævnt »Aktiver, der kan benyttes i Eurosystemets pengepolitiske operationer« opdateres således:
— Fodnote 4 udgår.
— I kolonnen om belånbarhedskriterier erstattes ordene »Gældende lovgivning for gældsfordringer« med
»Gældende lovgivning«.
— I kolonnen om omsættelige aktiver erstattes i linie 10 ordene »Ikke relevant« med »For så vidt angår værdi
papirer af asset-backed-typen, skal de underliggende aktiver være erhvervet i henhold til lovgivningen i en EU
medlemsstat.«
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16) Kapitel 6.3.1 affattes således:
a) Som fjerde afsnit indsættes følgende:
»Hvad angår de eksterne kreditvurderingsbureauer, skal vurderingen baseres på offentlig rating. Eurosystemet
forbeholder sig ret til at anmode om yderligere præcisering, hvor det anses for nødvendigt. For så vidt angår
værdipapirer af asset-backed-typen, skal deres ratings være gennemgået i en offentlig tilgængelig rapport om
kreditvurderingen. Det kan enten være en detaljeret rapport, som udarbejdes, inden værdipapirerne sælges, eller en
rapport om nye emissioner, som bl.a. skal indeholde en grundig analyse af strukturelle og juridiske aspekter, en
detaljeret vurdering af sikkerhedspuljen, en analyse af deltagerne i transaktionen samt en analyse af andre relevante
særegenheder i transaktionen. De eksterne kreditvurderingsbureauer skal endvidere jævnligt og mindst en gang i
kvartalet offentliggøre overvågningsrapporter om værdipapirer af asset-backed-typen (*). Disse rapporter skal som
minimum indeholde en opdatering af centrale transaktionsdata (fx. sikkerhedpuljens sammensætning, deltagerne i
transaktionen, kapitalstrukturen) samt en performance-opgørelse.

___________
(*) For værdipapirer af asset-backed-typen, på hvis underliggende aktiver der sker betaling af hovedstol eller rente
halv- eller helårligt, kan overvågningsrapporterne afgives henholdsvis halv- eller helårligt.«
b) I femte afsnit affattes fodnote 26 således:
» »Single A« betyder en mindste langfristet rating på »A-« hos Fitch eller Standard & Poor’s, »A3« fra Moody's eller
»AL« hos DBRS.«;
c) Det sjette og syvende afsnit erstattes af følgende:
»Eurosystemet forbeholder sig ret til at fastslå, om en udstedelse, udsteder, debitor eller garant opfylder kravene til
høje kreditstandarder på grundlag af enhver oplysning, som det anser for relevant. Eurosystemet kan afvise og
begrænse brugen af aktiver eller anvende yderligere haircuts på dette grundlag, hvis det er nødvendigt for at sikre
en passende risikobeskyttelse af Eurosystemet i overensstemmelse med ESCB statuttens artikel 18.1. Sådanne tiltag
kan også anvendes i forhold til specifikke modparter, især hvis der synes at være en høj grad af sammenfald
mellem modpartens kreditkvalitet og kreditkvaliteten på de aktiver, som modparten stiller som sikkerhed. Såfremt
en sådan afvisning er baseret på oplysninger vedrørende tilsyn, skal anvendelsen af disse oplysninger, som er
tilvejebragt af enten modparter eller tilsynsmyndigheder, være i fuld overensstemmelse med og strengt nødvendige
for, at Eurosystemet kan opfylde sine pengepolitiske opgaver.
Aktiver udstedt eller garanteret af enheder, som er genstand for indefrysning af midler og/eller andre foranstalt
ninger, truffet af Fællesskabet eller en medlemsstat i henhold til artikel 60, stk. 2, i traktaten om begrænsning i
anvendelse af midler eller omfattet af en af ECB's Styrelsesråd truffet beslutning, der suspenderer eller udelukker
deres adgang til markedsoperationer eller til Eurosystemets stående faciliteter, kan blive ekskluderet fra listen over
belånbare aktiver.«
17) I kapitel 6.3.4, under overskriften »Eksterne kreditvurderingsbureauer som kilde«, i første afsnit, andet led, erstattes
det første punktum af følgende:
»De eksterne kreditvurderingsbureauer skal opfylde operationelle kriterier og yde relevant dækning for at sikre en
effektiv gennemførelse af Eurosystemets rammer for kreditvurdering.«
18) Kapitel 6.4.1 affattes således:
a) I andet afsnit erstattes sidste punktum af følgende:
»Risikostyringsinstrumenterne er stort set harmoniserede i hele euroområdet (*) og bør sikre ensartede, gennem
sigtige og ikke-diskriminerende betingelser for alle typer belånbare aktiver i hele euroområdet.

___________
(*) På grund af operationelle forskelle mellem medlemsstaterne kan nogle forskelle gøre sig gældende med hensyn
til risikokontrolinstrumenter. For eksempel på grund af operationelle forskelle mellem medlemsstaternes
procedurer for modparters levering af underliggende aktiver til de nationale centralbanker (i form af en
sikkerhedspulje deponeret hos den nationale centralbank eller som genkøbsforretninger baseret på individuelle
aktiver angivet for hver enkelt transaktion) kan der forekomme mindre forskelle med hensyn til tidspunktet
for værdiansættelse og andre operationelle karakteristika i forbindelse med rammerne for risikostyring.
Desuden kan værdiansættelsesteknikkernes præcisionsgrad med hensyn til ikke-omsættelige aktiver variere,
hvilket afspejles i det generelle haircuts-niveau (jf. afsnit 6.4.3).«
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b) Der tilføjes følgende afsnit:
»Eurosystemet forbeholder sig ret til om nødvendigt at anvende yderligere risikostyringsinstrumenter for at sikre
en passende risikobeskyttelse af Eurosystemet i overensstemmelse med ESCB-statuttens artikel 18.1. Sådanne
instrumenter, som skal anvendes ensartet, gennemsigtigt og ikke-diskriminerende, kan også anvendes i forhold
til specifikke modparter, hvis det er nødvendigt for at sikre en sådan beskyttelse.«;
c) Boks 7 benævnt »Risikostyringsinstrumenter« erstattes af følgende:

»BOKS 7
Risikostyringsinstrumenter
Eurosystemet anvender følgende risikostyringsinstrumenter:
— Haircuts
Eurosystemet anvender »haircuts« ved værdiansættelse af underliggende aktiver. Det indebærer, at værdien
af det underliggende aktiv beregnes som aktivets kursværdi minus en vis procentdel (haircut).
— Variationsmarginer (tilpasning til markedsværdi)
Eurosystemet kræver, at kursværdien af de underliggende aktiver i likviditetstilførende tilbageførselsfor
retninger efter fradrag af haircut holdes på et bestemt niveau. Det indebærer, at den nationale centralbank
pålægger modparten at levere yderligere aktiver eller kontanter (dvs. den foretager et margin call), hvis de
underliggende aktivers værdi, målt regelmæssigt, falder under et bestemt niveau. Tilsvarende returneres
overskydende aktiver eller kontanter til modparten, hvis de underliggende aktivers værdi efter en genbe
regning ligger over et bestemt niveau. (De relevante beregninger i forbindelse med margin call er
beskrevet i boks 8).
Eurosystemet kan også når som helst, det er nødvendigt, anvende følgende risikostyringsinstrumenter for at
sikre passende risikobeskyttelse af Eurosystemet i overensstemmelse med ESCB statuttens artikel 18.1:
— Initialmarginer
Eurosystemet kan anvende initialmarginer i de likviditetstilførende tilbageførselsforretninger. Det inde
bærer, at modparterne skal levere underliggende aktiver, hvis værdi mindst svarer til den likviditet, som
Eurosystemet stiller til rådighed, plus initialmarginen.
— Begrænsninger i forbindelse med udstedere/debitorer eller garanter
Eurosystemet kan fastsætte rammer for eksponeringen på udstedere/debitorer eller garanter. Sådanne
rammer kan også anvendes i forhold til specifikke modparter, især hvis der synes at være en høj grad
af sammenfald mellem modpartens kreditkvalitet og kreditkvaliteten på de aktiver, som modparten stiller
som sikkerhed.
— Yderligere garantier
Eurosystemet kan kræve yderligere garantier af økonomisk velfunderede enheder for at acceptere visse
aktiver.
— Udelukkelse
Eurosystemet kan ekskludere visse aktiver fra anvendelse i sine pengepolitiske operationer. Denne form
for udelukkelse kan også anvendes i forhold til specifikke modparter, især hvis der synes at være en høj
grad af sammenfald mellem modpartens kreditkvalitet og kreditkvaliteten på de aktiver, som modparten
stiller som sikkerhed.
Aktiver udstedt eller garanteret af enheder, som er genstand for indefrysning af midler og/eller andre foran
staltninger, truffet af Fællesskabet eller en medlemsstat i henhold til artikel 60, stk. 2, i traktaten om
begrænsning i anvendelse af midler eller omfattet af en af ECB's Styrelsesråd truffet beslutning, der suspen
derer eller udelukker deres adgang til markedsoperationer eller til Eurosystemets stående faciliteter, kan blive
ekskluderet fra listen over belånbare aktiver.«
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19) Kapitel 6.4.2 affattes således:
a) I første afsnit, første led, erstattes første punktum af følgende:
»Belånbare omsættelige aktiver henføres til en af fem likviditetskategorier baseret på udstederklassifikation og
aktivtype.«
b) I første afsnit, andet led, erstattes det tredje punktum af følgende:
»De haircuts, der anvendes til gældsinstrumenterne i kategori I til IV varierer i forhold til restløbetid og kupon
struktur som beskrevet i tabel 7 for belånbare omsættelige gældsinstrumenter med fast kuponrente og nulku
ponrente (*).

___________
(*) De haircuts, der anvendes i forbindelse med værdipapirer med fast kuponrente, anvendes også i forbindelse
med gældsinstrumenter, hvis kuponrente er knyttet til en ændring i udstederens rating eller til indeksobliga
tioner.«
c) I første afsnit tilføjes følgende som andet og tredje led:
»— De enkelte gældsinstrumenter i kategori V er alle underlagt et haircut på 12 pct. uanset løbetid eller kupon
struktur.
— De enkelte gældsinstrumenter i kategori V, der undergår en teoretisk værdiansættelse i henhold til afsnit 6.5,
er underlagt yderligere et haircut. Dette haircut foretages direkte i forbindelse med den teoretiske værdian
sættelse af det enkelte instrument i form af en værdinedskrivning på 5 pct.«
d) Tabel 6 erstattes af følgende:
»TABEL 6
Likviditetskategorier for omsættelige aktiver (*)
Kategori I

Kategori II

Kategori III

Gældsinstrument
udstedt af staten

Gældsinstrument
udstedt af regionale
og lokale
myndigheder

Traditionelle særligt
dækkede
obligationer

Gældsinstrumenter
udstedt af
centralbanker (1)

Særligt dækkede
obligationer af
Jumbo-typen (2)

Gældsinstrumenter
udstedt af
virksomheder og
andre udstedere (3)

Gældsinstrument
udstedt af
agencies (3)

Kategori IV

Gældsinstrumenter
udstedt af
kreditinstitutter
(usikrede)

Kategori V

Værdipapirer af
asset-backed-typen

Gældsinstrumenter
udstedt af
overnationale
institutioner
(1) Gældsbeviser udstedt af ECB og gældsinstrumenter udstedt af de nationale centralbanker inden euroens indførelse i de
respektive medlemsstater hører til likviditetskategori I.
(2) Kun instrumenter med en udstedelsesværdi på mindst 1 mia. euro, for hvilke mindst tre market makers løbende stiller købsog salgspriser, hører til aktivklassen særligt dækkede obligationer af Jumbo-typen.
(3) Kun værdipapirer udstedt af udstedere, som af ECB er klassificeret som agencies, hører til likviditetskategori II. Omsættelige
aktiver udstedt af andre agencies hører til likviditetskategori III.

___________
(*) Generelt er udstederklassifikationen bestemmende for likviditetskategorien. Alle gældsinstrumenter af assetbacked-typen hører dog til kategori IV uanset udsteders klassifikation, og særligt dækkede obligationer af
Jumbo-typer hører til kategori II, mens traditionelle dækkede obligationer og andre gældsinstrumenter udstedt
af kreditinstitutter hører til kategori III og IV.«
e) Tredje, fjerde og femte afsnit erstattes af følgende:
»— De haircuts, der anvendes i forbindelse med alle omsættelige inverse gældsinstrumenter med variabel rente,
som er omfattet af kategori I til IV, er de samme og er beskrevet i tabel 8.
— Det haircut, der anvendes på omsættelige gældsinstrumenter, som er omfattet af kategori I til IV med variabel
kuponrente (*), er det, der gælder for løbetider på 0-1 år for instrumenter med fast kuponrente i den
likviditetskategori, som instrumentet hører til.
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— De risikostyringsinstrumenter, der anvendes i forbindelse med et omsætteligt gældsinstrument med flere typer
rentebetaling, som omfattes af kategorierne I til IV, afhænger alene af rentebetalingerne i instrumentets
restløbetid. I forbindelse med sådanne instrumenter anvendes det højeste af de haircuts, der gælder for
gældsinstrumenter med samme restløbetid, og alle rentebetalinger af de typer, der forekommer i instrumentets
restløbetid, tages i betragtning.

___________
(*) En kuponrente anses for variabel, hvis den er knyttet til en referencerente, og rentetilpasningsperioden for
renten er højst ét år. Kuponrenter, hvis rentetilpasningsperiode er over ét år, anses for faste, og den relevante
løbetid i forbindelse med haircuts er gældsinstrumentets restløbetid.«
f) Tabel 7 erstattes af følgende:
»TABEL 7
Haircuts i forbindelse med belånbare omsættelige aktiver
(pct.)
Likviditetskategorier
Restløbetid
(år)

Kategori I

Kategori II

Kategori III

Kategori IV

Kategori V

Fast
Nulkupon
Fast
Nulkupon
Fast
Nulkupon
Fast
Nulkupon
kuponrente
rente
kuponrente
rente
kuponrente
rente
kuponrente
rente

0-1

0,5

0,5

1

1

1,5

1,5

6,5

6,5

1-3

1,5

1,5

2,5

2,5

3

3

8

8

3-5

2,5

3

3,5

4

4,5

5

9,5

10

5-7

3

3,5

4,5

5

5,5

6

10,5

11

7-10

4

4,5

5,5

6,5

6,5

8

11,5

13

> 10

5,5

8,5

7,5

12

9

15

14

20

12 (1)

(1) De enkelte gældsinstrumenter i kategori V, der undergår en teoretisk værdiansættelse i henhold til afsnit 6.5, er underlagt
yderligere et haircut. Dette haircut foretages direkte i forbindelse med den teoretiske værdiansættelse af det enkelte instrument
i form af en værdinedskrivning på 5 pct.«

g) Titlen på tabel 8 erstattes af følgende:
»Haircuts i forbindelse med belånbare omsættelige gældsinstrumenter med invers variable rente, som
omfattes af kategori I til IV«
20) I kapitel 6.4.3, under overskriften »Gældsfordringer«, indsættes i slutningen af første led følgende fodnote:
»(*) Haircuts anvendt til gældsfordringer med faste rentebetalinger anvendes også til gældsfordringer med rentebeta
linger, der er indekseret til inflationen.«
21) Som kapitel 6.7 indsættes:
»6.7. Accept af sikkerhed denomineret i en anden valuta end euro i nødsituationer
I visse situationer kan Styrelsesrådet beslutte at acceptere visse omsættelige gældsinstrumenter udstedt af staten
i et G10-land uden for euroområdet i landets valuta som belånbar sikkerhed. Når Styrelsesrådet træffer en
sådan beslutning, skal de kriterier og procedurer, der anvendes ved udvælgelsen og mobiliseringen af uden
landsk sikkerhed, herunder de kilder og principper, som skal anvendes ved værdiansættelsen, risikostyringsin
strumenterne og afviklingsprocedurerne meddeles modparterne.
Uanset bestemmelserne i afsnit 6.2.1 kan disse aktiver være deponeret/registreret (udstedt), opbevaret og
afviklet uden for EØS, og kan, som det fremgår ovenfor, være denomineret i en anden valuta end euro.
Anvender en modpart sådanne aktiver, skal de være modpartens ejendom.
Modparter, der er filialer af kreditinstitutter etableret uden for EØS eller Schweiz, kan ikke anvende sådanne
aktiver som sikkerhed.«
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22) Kapitel 7.2 affattes således:

a) Andet afsnit erstattes af følgende:

»Institutter er automatisk fritaget fra reservekravene fra starten af den reservekravsperiode, hvori deres tilladelse
inddrages eller opgives, eller hvori en juridisk myndighed eller en anden kompetent myndighed i en deltagende
medlemsstat træffer afgørelse om at indlede en afviklingsprocedure vedrørende instituttet. I henhold til forordning
(EF) nr. 2531/98 og forordning (EF) nr. 1745/2003 (ECB/2003/9) kan ECB også på et ikke-diskriminerende
grundlag fritage institutter fra deres forpligtelser i henhold til Eurosystemets reservekrav, hvis de er genstand for
omstruktureringsforanstaltninger eller indefrysning af midler og/eller andre foranstaltninger, truffet af Fællesskabet
eller en medlemsstat i henhold til artikel 60, stk. 2, i traktaten om begrænsning i anvendelse af midler eller
omfattet af en af ECB's Styrelsesråd truffet beslutning, der suspenderer eller udelukker deres adgang til markeds
operationer eller til Eurosystemets stående faciliteter, eller hvis formålet med Eurosystemets reservekrav ikke ville
blive opfyldt ved at pålægge de pågældende institutter disse forpligtelser. Træffes beslutningen på basis af formålet
med Eurosystemets reservekrav, tager ECB hensyn til et eller flere af følgende kriterier:

— Instituttet er alene godkendt til at varetage særlige funktioner.

— Instituttet har ikke tilladelse til at drive aktiv bankvirksomhed i konkurrence med andre kreditinstitutter,
og/eller

— Instituttet er retligt forpligtet til at have alle sine indskud øremærket udelukkende til regional og/eller in
ternational udviklingsstøtte.«

b) I tredje afsnit erstattes det andet punktum af følgende:

»ECB offentliggør ligeledes en liste over institutter, som er fritaget for dette krav af andre årsager, end at
institutterne er genstand for omstruktureringsforanstaltninger eller indefrysning af midler og/eller andre foran
staltninger, truffet af Fællesskabet eller en medlemsstat i henhold til artikel 60, stk. 2, i traktaten om begrænsning
i anvendelse af midler eller omfattet af en af ECB's Styrelsesråd truffet beslutning, der suspenderer eller udelukker
deres adgang til markedsoperationer eller til Eurosystemets stående faciliteter (*).

___________
(*) Listerne er offentligt tilgængelige på ECBs websted (www.ecb.europa.eu).«
23) Kapitel 7.3 affattes således:

a) Under overskriften »Reservekrav og reservekravskoefficienter« erstattes i det fjerde afsnit, første punktum, af
følgende:

»Passiver over for andre institutter, der er opført på listen over institutter, som er underlagt Eurosystemets
reservekrav, og passiver over for ECB og de deltagende nationale centralbanker medtages ikke i reservekravs
grundlaget.«

b) Under overskriften »Reservekrav og reservekravskoefficienter« i det femte afsnit, erstattes tredje punktum, af
følgende:

»Denne reservekravskoefficient er angivet i forordning (EF) nr. 1745/2003 (ECB/2003/9). ECB anvender en
reservekravskoefficient på 0 pct. for følgende passivkategorier: »Tidsindskud med en løbetid på over to år«,
»Indskud med opsigelsesvarsel på over to år«, »Genkøbsforretninger« og »Udstedte gældsinstrumenter med en
oprindelig løbetid på over to år« (jf. boks 9).«
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c) Boks 9 benævnt »Reservekravsgrundlag og reservekravskoefficienter« erstattes af følgende:
»BOKS 9
Reservekravsgrundlag og reservekravskoefficienter
A. Passiver i reservekravsgrundlaget med en positiv reservekravskoefficient
Indlån (1)
— Indlån på anfordring
— Tidsindskud med aftalt løbetid på til og med to år
— Indlån med opsigelsesvarsel på op til og med to år
Udstedte gældsinstrumenter
— Gældsinstrumenter med en oprindelig løbetid på op til og med to år
B. Passiver i reservekravsgrundlaget med en reservekravskoefficient på 0 pct.
Indlån (1)
— Tidsindskud med aftalt løbetid på over to år
— indlån med et opsigelsesvarsel på over to år
— Genkøbsforretninger
Udstedte gældsinstrumenter
— Gældsinstrumenter med oprindelig løbetid på over to år.
C. Passiver, der ikke medtages i reservekravsgrundlaget
— Passiver over for andre institutter, der er underlagt Eurosystemets reservekravssystem
— Passiver over for ECB og de deltagende nationale centralbanker

___________

(1) Den Europæiske Centralbanks forordning (EF) nr. 2181/2004 af 16. december 2004 om ændring af
forordning (EF) nr. 2423/2001 (ECB/ 2001/13) om den konsoliderede balance i MFI-sektoren (monetære
finansielle institutioner) og forordning (EF) nr. 63/2002 (ECB/2001/ 18) vedrørende statistik over de
monetære finansielle institutioners rentesatser på indlån fra og udlån til husholdninger og ikke-finansielle
selskaber (ECB/2004/21) (EUT L 371 af 18.12.2004, side 42) indeholder et eksplicit krav om indberet
ning af indlån til nominel værdi. Ved det nominelle beløb forstås den hovedstol, som en debitor er
kontraktligt forpligtet til at tilbagebetale en kreditor. Ændringen var nødvendig, fordi Rådets direktiv
86/635/EØF af 8. december 1986 om bankers og andre penge- og finansieringsinstitutters årsregnskaber
og konsoliderede regnskaber (EFT L 372 af 31.12.1986, side 1) var blevet ændret, således at visse
finansielle instrumenter kunne prisansættes til dagsværdi.«

24) I bilag I affattes appendiks I således:
a) I eksempel 6, erstattes første række i tabel 1 af følgende:
»Aktiv A

Særligt dækkede
obligationer af
Jumbo-typen

30.08.2008

Fast rente

Hver 6.
måned

4 år

3,50 pct.«

b) I Eksempel 6, under overskriften »System med øremærkning« erstattes i første afsnit, punkt 1, andet og tredje
punktum af følgende:
»Aktiv A er en særligt dækket obligation af Jumbo-typen med fast rente, der forfalder den 30. august 2008. Det
har således en restløbetid på fire år, hvilket indebærer et haircut på 3,5 pct.«

L 36/42

DA

Den Europæiske Unions Tidende

25) I bilag I affattes appendiks II således:
a) Der indsættes følgende definition af »Værdipapir af asset-backed-typen«:
»Værdipapir af asset-backed-typen (Asset-backed security ABS): Gældsinstrument med en portefølje af isole
rede (ring-fenced) finansielle aktiver som sikkerhed (fastforrentede eller revolverende), som kan omsættes til
kontanter inden for en given periode. Desuden kan der være rettigheder eller andre aktiver, som sikrer servicering
eller rettidig fordeling af indtægter til indehaverne af værdipapirerne. Denne type værdipapirer udstedes normalt af
et særligt oprettet investeringsselskab, der har erhvervet puljen af finansielle aktiver fra udsteder/sælger. Betalinger
på værdipapirer af asset-backed-typen afhænger derfor primært af de betalingsstrømme, som genereres af akti
verne i den underliggende pulje og andre rettigheder, som skal sikre rettidig betaling, som fx. likviditetsfaciliteter,
garantier eller andre faciliteter, som normalt kendes som udvidelser af kreditværdigheden.«
b) Definitionen af »Korrespondentcentralbankmodellen« erstattes af følgende:
»Korrespondentcentralbankmodellen (Correspondent central banking model (CCBM): En mekanisme
oprettet af Eurosystemet for at give modparterne mulighed for at anvende aktiver som sikkerhed på tværs af
grænserne. I CCBM fungerer de nationale centralbanker som depotinstitutioner for hinanden. Det indebærer, at
hver national centralbank administrerer en værdipapirkonto for hver af de andre nationale centralbanker og for
ECB. CCBM er også tilgængeligt for modparter i visse nationale centralbanker i EU-lande uden for euroområdet.«
c) Der indsættes følgende definition af »Valutaafdækning«:
»Valutaafdækning (Currency hedge transaction): Aftale mellem udsteder og en afdækningsmodpart, som
medfører, at en del af den valutarisiko, der opstår ved at modtage betalingsstrømme, der ikke er i euro, imødegås
ved at bytte disse betalingsstrømme med betalinger i euro, der skulle udføres af afdækningsmodparten, herunder
også eventuelle garantier givet af afdækningsmodparten i forbindelse med disse betalinger.«
d) Definitionen af »Ultimo dagen« erstattes af følgende:
»Ultimo dagen (End-of-day): Det tidspunkt på bankdagen (efter TARGET2's lukketid), hvor behandlingen af
betalinger i TARGET2 afsluttes for dagen.«
e) Definitionen af »Ekstraordinær auktion« affattes således:
»Ekstraordinær auktion (Quick tender): Den auktionsprocedure, som Eurosystemet benytter i forbindelse med
finjusterende operationer, når der ønskes en hurtig påvirkning af likviditetsforholdene i markedet. Ekstraordinære
auktioner udføres normalt med en tidsramme på 90 minutter og retter sig normalt mod en begrænset kreds af
modparter.«
f) Definitionen af »RTGS-system« erstattes af følgende:
»RTGS-system (realtidsbruttoafviklingssystem) (real-time gross settlement (RGTS) system): Et afviklings
system, hvor betalingsinstrukser behandles og afvikles, efterhånden som de opstår, uden netting, kontinuerligt i
realtid. Se også TARGET2.«
g) Definitionen af »TARGET« affattes således:
»TARGET: Forløber for TARGET2-systemet, med en decentral struktur, der forbinder nationale RTGS-systemer og
ECB’s betalingsmekanisme. TARGET-systemet er blevet erstattet af TARGET2-systemet i overensstemmelse med
overgangsplanen i artikel 13 i retningslinje ECB/2007/2.«
h) Der indsættes følgende definition af »Værdinedskrivning«:
»Værdinedskrivning (Valuation markdown): Risikostyringsinstrument i forbindelse med underliggende aktiver,
der anvendes i tilbageførselsforretninger, som betyder, at centralbanken nedskriver aktivernes teoretiske markeds
værdi med en vis procentdel, før der fortages et haircut (*).

___________
(*) Fx. for værdipapirer af asset-backed-typen i likviditetskategori V, der sættes til en teoretisk værdi, nedskrives
den teoretiske værdi således med 5 pct., inden der anvendes et haircut på 12 pct. Det svarer til et samlet
haircut på 16,4 pct.«
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26) Tabellen i appendiks 5 erstattes af følgende:
»EUROSYSTEMETS WEBSTEDER
Centralbank

Websted

Den Europæiske Centralbank

www.ecb.europa.eu

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

www.nbb.be eller www.bnb.be

Deutsche Bundesbank

www.bundesbank.de

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

www.centralbank.ie

Bank of Greece

www.bankofgreece.gr

Banco de España

www.bde.es

Banque de France

www.banque-france.fr

Banca d’Italia

www.bancaditalia.it

Central Bank of Cyprus

www.centralbank.gov.cy

Banque centrale du Luxembourg

www.bcl.lu

Bank Centralita’ Malta/Central Bank of Malta

www.centralbankmalta.org

De Nederlandsche Bank

www.dnb.nl

Oesterreichische Nationalbank

www.oenb.at

Banco de Portugal

www.bportugal.pt

Banka Slovenije

www.bsi.si

Suomen Pankki

www.bof.fi«
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BILAG II
Bilag II til retningslinje ECB/2000/7 ændres således:

1) Under I, nr. 6, litra f), erstattes første punktum af følgende:

»— modpartens tilladelse til at udøve aktiviteter i henhold til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2006/48/EF eller
direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter, om ændring af Rådets direktiv
85/611/EØF, og 93/6/EØF samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/12/EF og om ophævelse af Rådets
direktiv 93/22/EØF (*), som de er gennemført i den pågældende af Eurosystemets medlemsstater, suspenderes eller
tilbagekaldes, eller

___________
(*) EUT L 145 af 30.4.2004, s. 1.«

2) Under I, nr. 6, litra h), erstattes første punktum af følgende:

»foranstaltninger, som angivet i artikel 30, 31, 33 og 34 i direktiv 2006/48/EF, træffes over for modparten, eller«.

3) Under I, nr. 6, indsættes i første afsnit følgende som litra p) til t):

»p) modparten er genstand for indefrysning af midler og/eller andre foranstaltninger truffet af Fællesskabet, der
begrænser modpartens mulighed for anvendelse af sine midler, eller

q) modparten er genstand for indefrysning af midler og/eller andre foranstaltninger truffet af en medlemsstat i
henhold til artikel 60, stk. 2, i traktaten, der begrænser modpartens mulighed for anvendelse af sine midler, eller

r) alle eller en væsentlig del af modpartens aktiver er indefrosset, omfattet af arrest eller udlæg eller noget andet
skridt, som har til formål at beskytte offentlige interesser eller modpartens kreditorer, eller

s) alle eller en væsentlig del af modpartens aktiver er transporteret til en anden enhed, eller

t) enhver truende eller faktisk indtruffet begivenhed, hvis indtræden kan medføre misligholdelse af en modparts
opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til en ordning, som er indgået med det formål at gennemføre penge
politiske operationer eller andre regler, der gælder for forholdet mellem modparten og en af centralbankerne i
Eurosystemet.«

4) Under I, nr. 6, erstattes andet afsnit af følgende:

»Tilfælde a) og p) skal føre til automatisk konstatering af misligholdelse; tilfælde b), c) og q) kan føre til automatisk
konstatering af misligholdelse; tilfælde d) til o) samt r) til t) kan ikke føre til automatisk konstatering af misligholdelse,
men skal bero på et skøn (således at der kun konstateres misligholdelse som følge af en påkravsmeddelelse). En sådan
påkravsmeddelelse kan give en »henstand« på maksimalt tre bankdage til at rette op på den pågældende situation. Ved
misligholdelser, der beror på et skøn, bør bestemmelserne vedrørende anvendelsen af et sådant skøn foreskrive
sikkerhed med hensyn til virkningen heraf.«
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5) Under I, nr. 7, erstattes første afsnit af følgende:
»De relevante kontraktmæssige eller lovgivningsmæssige bestemmelser, som anvendes af den nationale centralbank,
bør sikre, at den pågældende nationale centralbank i tilfælde af misligholdelse har ret til at gøre brug af følgende
midler: suspension eller udelukkelse af modparten fra adgang til markedsoperationer; suspension eller udelukkelse af
modparten fra adgang til Eurosystemets stående faciliteter; ophør af alle udestående aftager og transaktioner; eller
fremskyndet forfald af fordringer, som endnu ikke er forfaldne eller er betingede. Herudover kan den nationale
centralbank være berettiget til at gøre brug af følgende midler: anvende modpartens indskud i den nationale central
bank til at modregne fordringer hos den pågældende modpart; indstille opfyldelsen af forpligtelser over for modparten,
indtil fordringen hos modparten er opfyldt; gøre krav på morarenter: eller gøre krav på erstatning for tab, der er lidt
som følge af modpartens misligholdelse. De relevante kontraktmæssige eller lovgivningsmæssige bestemmelser, som
anvendes af den nationale centralbank, bør desuden sikre, at den pågældende nationale centralbank i tilfælde af
misligholdelse har ret til uden unødig forsinkelse at realisere alle aktiver, der er stillet som sikkerhed og har ret til
at realisere værdien af den ydede kredit, hvis modparten ikke omgående udligner sin negative saldo. Med henblik på at
sikre den ensartede implementering af de pålagte foranstaltninger, kan ECB’s Styrelsesråd træffe beslutning om de
midler, der skal anvendes, herunder suspension eller udelukkelse af adgang til markedsoperationer eller til Eurosyste
mets stående faciliteter.«

6) Under II, under overskriften »Karakteristika fælles for alle tilbageførselsforretninger«, udgår fodnote 2 i nr. 15.
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