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RETNINGSLINJER
DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE
af 10. oktober 2012
om ændring af retningslinje ECB/2012/18 om yderligere midlertidige foranstaltninger vedrørende
Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed
(ECB/2012/23)
(2012/641/EU)
barheden af aktiver, der skal anvendes som sikkerhed for
Eurosystemets pengepolitiske operationer, ved at
godkende omsættelige gældsinstrumenter denomineret i
pund sterling, yen eller amerikanske dollar som belånbare
aktiver i pengepolitiske operationer. Værdien af sådanne
omsættelige gældsinstrumenter bør nedskrives, således at
den historiske volatilitet for den pågældende valutakurs
afspejles.

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 12.1 og artikel 14.3 sammenholdt med artikel 3.1,
første led, og artikel 18.2, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

(3)

I henhold til artikel 18.1 i statutten for Det Europæiske
System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank
kan Den Europæiske Centralbank (ECB) og de nationale
centralbanker i de medlemsstater, der har euroen som
valuta (herefter »de nationale centralbanker«), udføre låne
transaktioner med kreditinstitutter og andre markedsdel
tagere, hvor lån ydes imod passende sikkerhed. Kriteri
erne for sikkerhedens belånbarhed med henblik på Euro
systemets pengepolitiske operationer er fastsat i bilag I til
retningslinje ECB/2011/14 af 20. september 2011 om
Eurosystemets pengepolitiske instrumenter og procedu
rer (1). Yderligere midlertidige foranstaltninger vedrørende
belånbar sikkerhed er fastsat i retningslinje ECB/2012/18
af 2. august 2012 om yderligere midlertidige foranstalt
ninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstrans
aktioner og belånbar sikkerhed og om ændring af
retningslinje ECB/2007/9 (2).
I henhold til afsnit 1.6 i bilag I til retningslinje
ECB/2011/14 kan Styrelsesrådet til enhver tid ændre
instrumenterne, betingelserne, kriterierne og procedu
rerne for gennemførelsen af Eurosystemets pengepolitiske
operationer. I henhold til afsnit 6.3.1 forbeholder Euro
systemet sig endvidere 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.
For at øge tilførslen af likviditet til modparter i Eurosy
stemets pengepolitiske operationer har Styrelsesrådet
besluttet midlertidigt at udstrække kriterierne for belån

(1) EUT L 331 af 14.12.2011, s. 1.
(2) EUT L 218 af 15.8.2012, s. 20.

(4)

Disse yderligere foranstaltninger bør anvendes midlerti
digt, indtil Styrelsesrådet finder, at de ikke længere er
nødvendige for at sikre, at den pengepolitiske transmis
sionsmekanisme fungerer hensigtsmæssigt. De bør derfor
gennemføres ved en ændring af retningslinje
ECB/2012/18 —

VEDTAGET FØLGENDE RETNINGSLINJE:

Artikel 1
Ændringer
Retningslinje ECB/2012/18 ændres som følger:
1) Artikel 1 erstattes af følgende:
»Artikel 1
Yderligere foranstaltninger vedrørende refinansierings
transaktioner og belånbar sikkerhed
1.
Reglerne for gennemførelsen af Eurosystemets penge
politiske operationer og belånbarhedskriterierne for
sikkerhed fastlagt i denne retningslinje, som nærmere
angivet i stk. 2, skal gælde i sammenhæng med retningslinje
ECB/2011/14.
2.
For sikkerhed denomineret i udenlandsk valuta finder
kun artikel 3, 5 og 5a i denne retningslinje anvendelse.
3.
I tilfælde af uoverensstemmelse mellem denne retnings
linje og retningslinje ECB/2011/14, således som denne er
gennemført på nationalt plan af de nationale centralbanker,
har denne retningslinje forrang. De nationale centralbanker
skal fortsat anvende alle bestemmelser i retningslinje
ECB/2011/14 som hidtil, medmindre andet følger af denne
retningslinje.«
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Artikel 3

2) Som artikel 5a indsættes:

Ikrafttrædelse

»Artikel 5a
Godkendelse af visse aktiver denomineret i pund
sterling, yen eller amerikanske dollar som belånbar
sikkerhed
1.
Omsættelige gældsinstrumenter, som omhandlet i
afsnit 6.2.1 i bilag I til retningslinje ECB/2011/14, udgør,
såfremt de er denomineret i pund sterling, yen eller ameri
kanske dollar, belånbar sikkerhed for Eurosystemets penge
politiske operationer, forudsat at a) de er udstedt og besid
des/afvikles i euroområdet, b) udsteder er etableret i Det
Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og c) de
opfylder alle andre kriterier for belånbarhed i afsnit 6.2.1 i
bilag I til retningslinje ECB/2011/14.
2.
Eurosystemet skal nedskrive værdien af sådanne
omsættelige gældsinstrumenter som følger: a) aktiver deno
mineret i pund sterling eller amerikanske dollar nedskrives
med 16 %, og b) aktiver denomineret i yen nedskrives med
26 %.«

1.
Denne retningslinje træder i kraft to dage efter dens
vedtagelse.

2.

Artikel 1 finder anvendelse fra 9. november 2012.

Artikel 4
Adressater
Denne retningslinje er rettet til alle centralbanker i Eurosyste
met.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 10. oktober 2012.

Artikel 2
Verifikation
De nationale centralbanker skal senest den 26. oktober 2012
fremsende meddelelse til ECB om, hvilke tekster og midler de vil
anvende for at efterkomme denne retningslinje.

For ECB’s Styrelsesråd
Mario DRAGHI
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