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EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT
av den 31 mars 2011
om tillfälliga åtgärder som rör godtagande av omsättningsbara skuldinstrument som emitteras eller
garanteras av irländska staten
(ECB/2011/4)
(2011/227/EU)
ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

(4)

ECB-rådet noterar att den irländska regeringen har antagit
en ekonomisk och finansiell räddningsplan som framför
handlats med Europeiska kommissionen, ECB och Inter
nationella valutafonden, samt att den irländska rege
ringen tydligt har uttalat sin avsikt att fullt ut genomföra
räddningsplanen. ECB-rådet har också granskat och god
känt den irländska regeringens genomförande av pro
grammet så här långt. ECB-rådet har också, ur Eurosyste
mets riskhanteringsperspektiv, bedömt vilka följder en
sådan plan har för de värdepapper som emitterats av
den irländska staten. ECB-rådet anser att planen är ade
kvat och att, ur ett riskhanteringsperspektiv, de omsätt
ningsbara skuldinstrument som emitteras eller garanteras
av den irländska staten håller tillräckligt hög kvalitet för
att även fortsättningsvis kunna godtas som säkerhet vid
Eurosystemets penningpolitiska transaktioner, oavsett
vilka externa kreditbetyg de kan erhålla. Dessa positiva
bedömningar utgör grunden för denna exceptionella och
tillfälliga åtgärd som vidtas för att bidra till sunda finans
institut och på så sätt öka hela det finansiella systemets
stabilitet samt även skydda dessa instituts kunder. ECB
kommer noga att följa upp den irländska regeringens
agerande vad gäller att fullt ut genomföra den ekono
miska och finansiella räddningsplan som är grundför
utsättningen för dessa åtgärder.

(5)

Detta beslut bör tillämpas fram till dess att ECB-rådet
anser att marknaden är tillräckligt stabil för att återigen
tillåta en normal tillämpning av Eurosystemets penning
politiska styrsystem för marknadstransaktioner.

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

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet
och Europeiska centralbanken (nedan kallad ECBS-stadgan), sär
skilt artikel 12.1 och artikel 34.1 andra strecksatsen jämförda
med artikel 3.1 första strecksatsen och artikel 18.1, och

av följande skäl:

(1)

(2)

(3)

Artikel 18.1 i ECBS-stadgan föreskriver att Europeiska
centralbanken (ECB) och de nationella centralbankerna i
de medlemsstater som har euron som valuta får utföra
lånetransaktioner med kreditinstitut och andra marknads
aktörer, varvid lån ska lämnas mot tillfredsställande sä
kerheter. De kriterier som avgör godtagbarheten av sä
kerheter vid Eurosystemets penningpolitiska transaktioner
framgår av bilaga I till riktlinje ECB/2000/7 av den
31 augusti 2000 om Eurosystemets penningpolitiska in
strument och förfaranden (1) (nedan kallad den allmänna
dokumentationen).

Enligt punkt 1.6 i den allmänna dokumentationen får
ECB-rådet när som helst ändra de instrument, villkor,
kriterier och förfaranden som används för genomföran
det av Eurosystemets penningpolitiska operationer. Enligt
punkt 6.3.1 i den allmänna dokumentationen förbehåller
sig Eurosystemet rätten att avgöra om en emission, emit
tent, gäldenär eller borgensman uppfyller kraven på hög
kreditvärdighet på grundval av all information som det
anser relevant.

På grund av den irländska statens ekonomiska situation
och en räddningsplan som stöds av euroområdets med
lemsstater och Internationella valutafonden (IMF) råder
det en exceptionell situation på finansmarknaden, och
marknaden värderar inte värdepapper som emitterats av
den irländska staten på ett normalt sätt, vilket får nega
tiva effekter för det finansiella systemets stabilitet. Denna
exceptionella situation nödvändiggör en snabb och till
fällig anpassning av Eurosystemets penningpolitiska styr
system.

(1) EGT L 310, 11.12.2000, s. 1.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:

Artikel 1
Tillfällig upphävning av vissa bestämmelser i den allmänna
dokumentationen
1.
Eurosystemets minimikrav för kreditkvalitetströsklar, så
som anges i Eurosystemets ramverk för kreditbedömning av
värdepapper som är avsedda för handel i punkt 6.3.2 i den
allmänna dokumentationen, ska tillfälligt upphävas i enlighet
med artiklarna 2 och 3.

2.
Om det förekommer diskrepanser mellan detta beslut och
den allmänna dokumentationen ska den förra ges tolkningsföre
träde.
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Artikel 2
Fortsatt godtagande som säkerhet av omsättningsbara
värdepapper som emitterats av irländska staten
Eurosystemets kreditkvalitetströskel ska inte tillämpas på om
sättningsbara skuldinstrument som emitterats av irländska sta
ten. Sådana tillgångar ska godtas som säkerhet vid Eurosyste
mets penningpolitiska transaktioner, oavsett deras externa kre
ditbetyg.
Artikel 3
Fortsatt godtagande som säkerhet av omsättningsbara
skuldinstrument som garanteras av irländska staten
Eurosystemets kreditkvalitetströskel ska inte tillämpas på om
sättningsbara skuldinstrument som emitterats av enheter etable
rade i Irland och fullt ut garanteras av irländska staten. En
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garanti som ges av den irländska staten ska även fortsättningsvis
omfattas av de krav som framgår av punkt 6.3.2 i den allmänna
dokumentationen. Sådana tillgångar ska godtas som säkerhet
vid Eurosystemets penningpolitiska transaktioner, oavsett deras
externa kreditbetyg.
Artikel 4
Ikraftträdande
Detta beslut träder i kraft den 1 april 2011.
Utfärdat i Frankfurt am Main den 31 mars 2011.
Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande

