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RIKTLINJER
EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE
av den 4 mars 2010
om ändring av riktlinje ECB/2000/7 om Eurosystemets penningpolitiska instrument och förfaranden
(ECB/2010/1)
(2010/154/EU)
ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA RIKTLINJE

(3)

För att genomföra ECB-rådets beslut av den 22 oktober
2009 är det nödvändigt att ändra riktlinje ECB/2000/7
av den 31 augusti 2000 om Eurosystemets penning
politiska instrument och förfaranden (1).

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt, särskilt artikel 127.2 första strecksatsen,
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet
och Europeiska centralbanken (nedan kallad ECBS-stadgan), sär
skilt artikel 12.1 och artikel 14.3 jämförda med artikel 3.1
första strecksatsen, artikel 18.2 samt artikel 20 första stycket,
och

Artikel 1
Ändringar av bilaga I till riktlinje ECB/2000/7
I punkt 6.3.2, ska följande strecksats införas efter den första
strecksatsen om ”ECAI kreditbedömning”:

av följande skäl:

(1)

För att förverkliga en gemensam penningpolitik krävs
definitioner av de instrument och förfaranden som an
vänds av Eurosystemet, bestående av de nationella cen
tralbankerna i de medlemsstater som har euron som
valuta (nedan kallade deltagande medlemsstater) och Euro
peiska centralbanken (ECB), så att tillämpningen av pen
ningpolitiken kan bli enhetlig i alla deltagande medlems
stater.

(2)

Utvecklingen på marknaderna för värdepapper med ba
komliggande tillgångar under senare tid gör det nödvän
digt att ändra Eurosystemets ramverk för kreditbedöm
ning (ECAF) för att säkerställa att Eurosystemets krav på
hög kreditvärdighet för alla godtagbara säkerheter kan
uppfyllas. Framförallt är det nödvändigt att ändra rating
kraven för att värdepapper med bakomliggande tillgångar
ska kunna godtas vid Eurosystemets kreditoperationer
och för att kravet i artikel 18.1 i ECBS-stadgan, om att
lånetransaktioner med kreditinstitut och andra marknads
aktörer endast får utföras om Eurosystemet erhåller till
fredsställande säkerheter, ska vara uppfyllt. Därutöver ska
ändringarna ytterligare bidra till återupprättandet av väl
fungerande marknader för värdepapper med bakomlig
gande tillgångar.

”— ECAI kreditbedömning av värdepapper med bakomliggande
tillgångar: För värdepapper med bakomliggande till
gångar som emitterats den 1 mars 2010 eller senare
kräver Eurosystemet minst två kreditbedömningar från
ett godkänt ECAI för varje emission. För att bedöma
huruvida dessa värdepapper med bakomliggande till
gångar är godtagbara ska regeln om ’näst bästa kredit
bedömning’ gälla vilket innebär att inte bara den bästa,
utan även den näst bästa tillgängliga ECAI kreditbe
dömningen måste uppfylla kreditkvalitetströskeln som
ställs på värdepapper med bakomliggande tillgångar.
För att värdepapprena ska vara godtagbara kräver Euro
systemet, baserat på denna regel, att båda kreditbedöm
ningarna ligger på nivå ’AAA’/’Aaa’ vid emissionen
samt att kreditbedömningen under värdepapprets livs
tid inte understiger nivå ’A’.

Från och med den 1 mars 2011 ska alla värdepapper
med bakomliggande tillgångar, oavsett emissionsdatum,
ha minst två kreditbedömningar från ett godkänt ECAI
för varje emission, och regeln om näst bästa kreditbe
dömning ska vara uppfylld för att värdepapprena ska
kunna godtas även fortsättningsvis.
(1) EGT L 310, 11.12.2000, s. 1.
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Värdepapper med bakomliggande tillgångar som emit
terats före den 1 mars 2010 och som endast har en
kreditbedömning ska före den 1 mars 2011 inhämta
en ytterligare kreditbedömning. För värdepapper med
bakomliggande tillgångar som emitterats före den
1 mars 2009 ska båda kreditbedömningarna ligga på
nivå ’A’ under värdepapprets hela livstid. För värdepap
per med bakomliggande tillgångar som emitterats mel
lan den 1 mars 2009 och den 28 februari 2010 ska
den första kreditbedömningen ligga på nivå ’AAA’/’Aaa’
vid emission samt nivå ’A’ under värdepapprets hela
livstid, medan den andra kreditbedömningen ska ligga
på nivå ’A’ både vid emission (*) och under värdepapp
rets hela livstid.
ECB offentliggör kreditkvalitetströskeln för alla god
kända ECAI i enlighet med vad som framgår av punkt
6.3.1 (**)
___________
(*) Vad gäller kravet på en andra kreditbedömning
från ett ECAI för värdepapper med bakomliggande
tillgångar avser ’kreditbedömningen vid emission’
den kreditbedömning som först görs eller publice
ras av ett ECAI.
(**) Denna information offentliggörs på ECB:s
webbplats (www.ecb.europa.eu).”
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Artikel 2
Ikraftträdande
Denna riktlinje träder i kraft den 1 mars 2010.

Artikel 3
Adressater
1.
Denna riktlinje riktar sig till de nationella centralbankerna
i de deltagande medlemsstaterna.

2.
De nationella centralbankerna som avses i punkt 1 ska
senast den 11 mars 2010 underrätta ECB om de åtgärder de
avser vidta för att följa denna riktlinje.

Utfärdad i Frankfurt am Main den 4 mars 2010.

På ECB-rådets vägnar
Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande

