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RIKTLINJER
EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE
av den 10 oktober 2012
om ändring av riktlinje ECB/2012/18 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets
refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas
(ECB/2012/23)
(2012/641/EU)
och godta omsättningsbara skuldinstrument denomine
rade i pund sterling, japanska yen eller US-dollar som
säkerhet vid Eurosystemets penningpolitiska transaktio
ner. Dessa omsättningsbara skuldinstrument bör omfattas
av ett värderingsavdrag motsvarande den historiska vola
tiliteten på respektive växelkurs.

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA RIKTLINJE

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, 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)

(2)

(3)

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 kriterier som avgör godtagbarheten av sä
kerheter vid Eurosystemets penningpolitiska transaktioner
framgår av bilaga I till riktlinje ECB/2011/14 av den
20 september 2011 om Eurosystemets penningpolitiska
instrument och förfaranden (1). Ytterligare tillfälliga åtgär
der om godtagbara säkerheter framgår av riktlinje
ECB/2012/18 av den 2 augusti 2012 om ytterligare till
fälliga åtgärder som berör Eurosystemets refinansierings
transaktioner och de säkerheter som godtas samt om
ändring av riktlinje ECB/2007/9 (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. En
ligt punkt 6.3.1 förbehåller sig Eurosystemet därutöver
rätten att avgöra huruvida en emission, emittent, gäldenär
eller borgensman uppfyller kraven på hög kreditvärdighet
på grundval av all information som det anser relevant.
För att förbättra tillhandahållandet av likviditet till mot
parterna för Eurosystemets penningpolitiska transaktioner
har ECB-rådet beslutat att tillfälligt utvidga de kriterier
som avgör huruvida tillgångar får användas som säkerhet

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

(4)

Dessa ytterligare åtgärder bör tillämpas tillfälligt, fram till
dess att ECB-rådet anser att de inte längre behövs för att
säkerställa en fungerande penningpolitisk transmissions
mekanism. Därför bör de genomföras i from av en änd
ring av riktlinje ECB/2012/18.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Ändringar
Riktlinje ECB/2012/18 ska ändras på följande sätt:
1. Artikel 1 ska ersättas med följande:
”Artikel 1
Ytterligare åtgärder avseende refinansieringstransak
tioner och de säkerheter som godtas
1.
De regler för att genomföra Eurosystemets penning
politiska transaktioner samt kriterierna för de säkerheter
som godtas som framgår av denna riktlinje, såsom framgår
av artikel 2, ska tillämpas tillsammans med riktlinje
ECB/2011/14.
2.
Endast artiklarna 3, 5 och 5a i denna riktlinje ska till
lämpas på säkerheter denominerade i utländsk valuta.
3.
Om det förekommer diskrepanser mellan denna
riktlinje och riktlinje ECB/2011/14, såsom denna har genom
förts på nationell nivå av de nationella centralbankerna, ska
denna riktlinje ges tolkningsföreträde. Om inget annat anges
i denna riktlinje ska de nationella centralbankerna fortsätta
att tillämpa samtliga bestämmelser i riktlinje ECB/2011/14
oförändrat.”
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Artikel 3

2. Följande artikel 5a ska införas:
”Artikel 5a

Ikraftträdande

Godtagande av vissa säkerheter som är denominerade i
pund sterling, yen eller US-dollar
1.
Omsättningsbara skuldinstrument enligt punkt 6.2.1 i
bilaga I till riktlinje ECB/2011/14 som är denominerade i
pund sterling, yen eller US-dollar godtas som säkerhet vid
Eurosystemets penningpolitiska transaktioner om de a) emit
teras och innehas/avvecklas i euroområdet, b) emittenten är
etablerad i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och c)
de uppfyller övriga godtagbarhetskriterier i punkt 6.2.1 i
bilaga I till riktlinje ECB/2011/14.
2.
Eurosystemet ska tillämpa följande värderingsavdrag på
sådana omsättningsbara skuldinstrument: a) ett avdrag om
16 % på tillgångar denominerade i pund sterling eller USdollar och b) ett avdrag om 26 % på tillgångar denominerade
i yen.”

1.
Denna riktlinje träder i kraft den andra dagen efter det att
den har antagits.
2.

Artikel 1 ska gälla från den 9 november 2012.
Artikel 4
Adressater

Denna riktlinje riktar sig till alla centralbanker i Eurosystemet.

Utfärdad i Frankfurt am Main den 10 oktober 2012.

Artikel 2
Kontroll
De nationella centralbankerna ska senast den 26 oktober 2012
informera ECB om de texter och åtgärder med hjälp av vilka de
avser att följa denna riktlinje.

På ECB-rådets vägnar
Mario DRAGHI

ECB:s ordförande

