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EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT
av den 14 december 2011
om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de
säkerheter som godtas
(ECB/2011/25)
(2011/870/EU)
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 artikel 18.2, och

av följande skäl:

(1)

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 allmänna villkor enligt vilka ECB och natio
nella centralbankerna ingår sådana lånetransaktioner, in
klusive de kriterier som avgör godtagbarheten av säker
heter vid Eurosystemets lånetransaktioner framgår av bi
laga I till riktlinje ECB/2000/7 av den 31 augusti 2000
om Eurosystemets penningpolitiska instrument och för
faranden (1) (nedan kallad den allmänna dokumentationen).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Ytterligare åtgärder avseende refinansieringstransaktioner
och de säkerheter som godtas
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
bestämmelserna i den allmänna dokumentationen.
2.
Om det förekommer diskrepanser mellan detta beslut och
den allmänna dokumentationen, såsom denna har genomförts
på nationell nivå av de nationella centralbankerna, ska den förra
ges tolkningsföreträde. Om inget annat anges i detta beslut ska
de nationella centralbankerna fortsätta att tillämpa samtliga reg
ler i den allmänna dokumentationen utan någon förändring.
Artikel 2
Möjlighet att i förtid avsluta, eller ändra villkoren för,
långfristiga refinansieringstransaktioner
Eurosystemet kan besluta att motparterna, under vissa förutsätt
ningar, får minska beloppen på, eller helt avsluta, vissa långfris
tiga refinansieringstransaktioner före förfallodagen.
Artikel 3
Acceptans av ytterligare värdepapper med bakomliggande
tillgångar

(2)

Den 8 december 2011 beslutade ECB-rådet om ytterli
gare stödåtgärder för att främja bankernas utlåningsverk
samhet och för att öka likviditeten på euroområdets pen
ningmarknad. I enlighet med det beslutet och för att
förbättra tillhandahållandet av likviditet till motparterna
för Eurosystemets penningpolitiska transaktioner bör
man införa en möjlighet att avsluta, eller ändra villkoren
för, vissa långfristiga refinansieringstransaktioner före de
ras sista giltighetsdag samt utvidga de kriterier som avgör
huruvida de säkerheter som används för Eurosystemets
penningpolitiska transaktioner är godtagbara.

(3)

Dessa åtgärder kommer endast att tillämpas fram till den
tidpunkt då ECB-rådet anser att det finansiella systemet
återigen är tillräckligt stabilt för att tillåta den vanliga
tillämpningen av Eurosystemets penningpolitiska styr
system.

(1) EGT L 310, 11.12.2000, s. 1. Från och mycket den 1 januari 2012
kommer riktlinje ECB/2000/7 att ersättas av riktlinje ECB/2011/14
av den 20 september 2011 om Eurosystemets penningpolitiska in
strument och förfaranden (EUT L 331, 14.12.2011, s. 1).

1.
Utöver sådana värdepapper med bakomliggande tillgångar
som godtas enligt kapitel 6 i den allmänna dokumentationen
ska även sådana värdepapper med bakomliggande tillgångar vars
bakomliggande tillgångar inkluderar antingen uteslutande bolån
eller uteslutande lån till små och medelstora företag godtas vid
Eurosystemets penningpolitiska transaktioner även om dessa
värdepapper inte uppfyller de krav på kreditbetyg som framgår
av kapitel 6.3.2 i den allmänna dokumentationen men i övrigt
uppfyller kraven för värdepapper med bakomliggande tillgångar
i den allmänna dokumentationen, förutsatt att de har ett näst
bästa kreditbetyg som minst motsvarar Eurosystemets minimi
nivå på kreditkvalitetssteg 2 i Eurosystemets harmoniserade risk
klasskala, enligt vad som framgår i kapitel 6.3.1 i den allmänna
dokumentationen, både vid emissionen och därefter. De ska
även uppfylla alla följande krav:
a) De kassaflödesgenererande tillgångarna som utgör basen för
värdepapperena med bakomliggande tillgångar ska tillhöra
samma tillgångspool, dvs. tillgångarna ska antingen bestå
uteslutande av bolån eller uteslutande av lån till små och
medelstora företag, och olika tillgångsklasser ska inte blan
das.
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b) De kassaflödesgenererande tillgångarna som utgör basen för
värdepapperena med bakomliggande tillgångar ska inte inne
hålla några lån
i) för vilka, vid tidpunkten då värdepapperena med bakom
liggande tillgångar emitteras, betalningsskyldigheten ej
fullgjorts, eller
ii) som vid någon tidpunkt är strukturerade, syndikerade
eller högrisklån (s.k. leveraged loans).
c) Den motpart som lämnar in värdepapper med bakomlig
gande tillgångar som säkerhet, eller tredje part som denne
har nära förbindelser med, får inte vara den som tillhanda
håller räntehedgen avseende värdepapperena med bakomlig
gande tillgångar.
d) Dokumentationen avseende transaktionen med värdepappe
rena med bakomliggande tillgångar ska innehålla bestämmel
ser om kontinuerligt betalningsansvar.
2.
I samband med punkt 1 ska termerna ”små företag” och
”medelstora företag” ha samma innebörd som de har i kom
missionens rekommendation 2003/361/EG av den 6 maj 2003
om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora fö
retag (1).

(1) EUT L 124, 20.5.2003, s. 36.
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Artikel 4
Acceptans av ytterligare kreditfordringar
1.
En nationell centralbank får godta kreditfordringar som
inte uppfyller Eurosystemets krav som säkerhet för Eurosyste
mets penningpolitiska transaktioner.
2.
De nationella centralbankerna ska ta fram kriterier för
vilka kreditfordringar som godtas enligt punkt 1 samt riskkont
rollåtgärder avseende dessa. Kriterierna för de kreditfordringar
som godtas samt riskkontrollåtgärderna ska först godkännas av
ECB-rådet.
Artikel 5
Slutbestämmelser
Detta beslut träder i kraft den 19 december 2011.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 14 december 2011.
På ECB-rådets vägnar
Mario DRAGHI

ECB:s ordförande

