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EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT
av den 26 september 2013
om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de
säkerheter som godtas
(ECB/2013/36)
(2013/646/EU)
kriterier och förfaranden som används för genomföran
det av Eurosystemets penningpolitiska transaktioner.

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

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 3.1 första streck
satsen och artiklarna 12.1, 14.3 samt 18.2,

(3)

Genom riktlinje ECB/2013/4 och beslut ECB/2013/22
infördes ytterligare tillfälliga åtgärder som berör de säker
heter som godtas för Eurosystemets lånetransaktioner.

(4)

Den 17 juli 2013 beslöt ECB-rådet att ytterligare stärka
sitt ramverk för riskkontroll genom att justera kriterierna
för godtagande och de avdrag som tillämpas på godtag
bara säkerheter vid Eurosystemets penningpolitiska trans
aktioner samt att anta vissa ytterligare åtgärder i syfte att
förbättra den övergripande konsekvensen i ramverket och
dess praktiska genomförande. Vissa av dessa beslut på
verkar de ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Euro
systemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter
som godtas enligt riktlinje ECB/2013/4, särskilt vär
deringsavdragen och de bestämmelser om kontinuerligt
betalningsansvar som är tillämpliga på värdepapper med
bakomliggande tillgångar som har godtagits enligt detta.

(5)

ECB-rådet beslöt också att justera de kriterier för godta
gande som tillämpas på ytterligare kreditfordringar enligt
det tillfälliga ramverket för ställande av säkerheter inom
Eurosystemet.

(6)

De beslut som anges i skäl 4 och 5 bör fastställas genom
ett ECB-beslut.

med beaktande av riktlinje ECB/2011/14 av den 20 september
2011 om Eurosystemets penningpolitiska instrument och för
faranden (1) samt beslut ECB/2013/6 av den 20 mars 2013 om
regler för att använda icke säkerställda statligt garanterade ban
kobligationer som nyttjas för egen användning som säkerheter
vid Eurosystemets penningpolitiska transaktioner (2),
med beaktande av riktlinje ECB/2013/4 av den 20 mars 2013
om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets re
finansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas samt
om ändring av riktlinje ECB/2007/9 (3) och beslut ECB/2013/22
av den 5 juli 2013 om tillfälliga åtgärder som rör godtagande
av omsättningsbara skuldinstrument som emitterats eller fullt ut
garanteras av Republiken Cypern (4), och
av följande skäl:
(1)

(2)

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

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 standardvillkor enligt vilka ECB och de na
tionella centralbankerna ingår sådana lånetransaktioner,
inklusive de kriterier som avgör godtagbarheten av säker
heter vid Eurosystemets lånetransaktioner, framgår av bi
laga I till riktlinje ECB/2011/14, som har justerats i för
hållande till reglerna för att använda icke säkerställda
statligt garanterade bankobligationer som nyttjas för
egen användning som säkerheter vid Eurosystemets pen
ningpolitiska transaktioner enligt beslut ECB/2013/6.
Enligt punkt 1.6 i bilaga I till riktlinje ECB/2011/14 får
ECB-rådet när som helst ändra de instrument, villkor,
EUT
EUT
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Ändringar av vissa bestämmelser i riktlinje ECB/2013/4
1.
De regler för att genomföra Eurosystemets penningpoli
tiska transaktioner samt kriterierna för de säkerheter som godtas
som framgår av detta beslut ska tillämpas tillsammans med
Eurosystemets andra rättsakter som berör Eurosystemets pen
ningpolitiska instrument och förfaranden, särskilt riktlinje
ECB/2013/4.
2.
Om det förekommer diskrepanser mellan det här beslutet
och riktlinje ECB/2013/4 och/eller någon åtgärd som genomför
dem på nationell nivå, ska det här beslutet ges tolkningsföreträ
de. Om inget annat anges i det här beslutet ska de nationella
centralbankerna fortsätta att tillämpa samtliga bestämmelser i
riktlinje ECB/2013/4 utan någon ändring.
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Artikel 2
Avdrag för värdepapper med bakomliggande tillgångar som
godtas enligt det tillfälliga ramverket
1.
Värdepapper med bakomliggande tillgångar enligt arti
kel 3.1 i riktlinje ECB/2013/4 omfattas av följande värderings
avdrag:
a) 10 % om de har två kreditbetyg på minst ”single A”

(1).

b) 22 % om de inte har två kreditbetyg på minst ”single A”.
2.
Värdepapper med bakomliggande tillgångar enligt arti
kel 3.5 i riktlinje ECB/2013/4 omfattas av ett värderingsavdrag
på 22 %.

12.11.2013

ECB/2013/4 ska godtas under ett år räknat från den dag då
detta beslut trädde i kraft, förutsatt att de har varit upptagna i
förteckningen över godtagbara tillgångar innan detta beslut
trädde i kraft.
Artikel 4
Ändrade

regler

för
godtagande
kreditfordringar

av

ytterligare

Om de undantagsfall som anges i artikel 4.3 i riktlinje
ECB/2013/4 skulle inträffa får en nationell centralbank, efter
ECB-rådets godkännande, godta kreditfordringar
a) med tillämpning av kriterier för godtagande och riskkontroll
åtgärder som fastställts av en annan nationell centralbank
enligt artikel 4.1 och 4.2 i riktlinje ECB/2013/4,

Artikel 3
Bestämmelser om kontinuerligt betalningsansvar
1.
För tillämpningen av artikel 3.6 i riktlinje ECB/2013/4 ska
”bestämmelser om kontinuerligt betalningsansvar” ha den inne
börd som avses i punkt 2 nedan.
2.
Med bestämmelser om kontinuerligt betalningsansvar avses be
stämmelser i den rättsliga dokumentationen av ett värdepapper
med bakomliggande tillgångar som består av antingen bestäm
melser om alternativ betalningsansvarig eller också bestämmel
ser om kontaktorgan för alternativ betalningsansvarig (om det
saknas bestämmelser om alternativ betalningsansvarig). När det
gäller bestämmelser om kontaktorgan för alternativ betalnings
ansvarig bör ett kontaktorgan för alternativ betalningsansvarig
utnämnas och kontaktorganet ges i uppdrag att hitta en lämplig
alternativ betalningsansvarig inom 60 dagar från en utlösande
händelse för att säkerställa att värdepapperet med bakomlig
gande tillgångar betalas enligt tidsplanen. Dessa bestämmelser
ska även omfatta utlösande faktorer – som kan vara kredit
betygsbaserade och/eller icke-kreditbetygsbaserade – för att
den betalningsansvarige ska ersättas, t.ex. att nuvarande betal
ningsansvarig inte har fullgjort sina skyldigheter så att en alter
nativ betalningsansvarig ska utnämnas.
3.
Värdepapper med bakomliggande tillgångar med bestäm
melser om kontinuerligt betalningsansvar som uppfyller riktlinje

(1) ”Single A” betyder ett kreditbetyg motsvarande minst ”A3” från
Moody’s, ”A–” från Fitch eller Standard & Poor’s eller ett kreditbetyg
”AL” från DBRS.

b) som regleras av lagstiftningen i en annan medlemsstat än
den där den nationella centralbanken som godtar kreditford
ringarna har sitt säte,
c) som ingår i en pool av kreditfordringar eller har bakomlig
gande tillgångar i form av fastigheter, om kreditfordran eller
berörd gäldenär (eller borgensman i tillämpliga fall) regleras
av lagstiftningen i en annan EU-medlemsstat än den där den
nationella centralbanken som godtar kreditfordringarna har
sitt säte.
Artikel 5
Ikraftträdande
Detta beslut träder i kraft den 1 oktober 2013.
Artikel 4 ska tillämpas från och med den 1 januari 2014.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 26 september 2013.
Mario DRAGHI

ECB:s ordförande

