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DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE
af 12. marts 2014
om ændring af afgørelse ECB/2013/35 om yderligere foranstaltninger vedrørende Eurosystemets
refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed
(ECB/2014/11)
(2014/328/EU)
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 arti
kel 3.1, første led, artikel 12.1, 14.3 og 18.2,
under henvisning til retningslinje ECB/2011/14 af 20. september 2011 om Eurosystemets pengepolitiske instrumenter
og procedurer (1) og afgørelse ECB/2013/6 af 20. marts 2013 om reglerne for anvendelsen af udækkede statsgaranterede
bankobligationer, der anvendes til eget brug, som sikkerhed for Eurosystemets pengepolitiske operationer (2), og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

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 lånetransaktioner med kreditinstitutter og andre markedsdel
tagere, hvor lån ydes imod passende sikkerhed. De generelle betingelser, hvorunder ECB og de nationale central
banker er rede til at indgå i lånetransaktioner, herunder kriterierne for afgørelse af belånbarheden af sikkerhed
med henblik på Eurosystemets lånetransaktioner, er fastlagt i bilag I til retningslinje ECB/2011/14, samt afgørelse
ECB/2013/6 og afgørelse ECB/2013/35 (3).

(2)

I henhold til afsnit 1.6 i bilag I til retningslinje ECB/2011/14 kan Styrelsesrådet til enhver tid ændre instrumen
terne, betingelserne, kriterierne og procedurerne for gennemførelsen af Eurosystemets pengepolitiske operationer.

(3)

Den 17. juli 2013 besluttede Styrelsesrådet at styrke rammerne for risikostyringen yderligere ved at justere de
belånbarhedskriterier og haircuts, der anvendes på sikkerhed, som godkendes til Eurosystemets pengepolitiske
operationer, og indføre visse yderligere foranstaltninger for at forbedre rammernes overordnede konsistens og
praktiske implementering. Disse foranstaltninger blev fastlagt ved afgørelse ECB/2013/35.

(4)

For så vidt angår ratingkravene til værdipapirer af asset-backed typen, er det nødvendigt at finjustere afgørelse
ECB/2013/35, hvorfor afgørelsen derfor bør ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1
Ændring
Artikel 6 i afgørelse ECB/2013/35 affattes således:
1) Stk. 2 erstattes af følgende:
»2.
Tærskelværdien for kreditkvalitet gældende for værdipapirer af asset-backed-typen, som er fastlagt i afsnit 6.3 i
bilag I til retningslinje ECB/2011/14, skal svare til kreditkvalitetstrin 2 i Eurosystemets harmoniserede ratingskala
(»Single A«) (*). Alle værdipapirer af asset-backed typen skal have modtaget mindst to kreditvurderinger på niveauet
»Single A« fra et eksternt kreditvurderingsbureau vedrørende udstedelsen.
(*) »Single A« er en kreditvurdering svarende til mindst »A3« hos Moody's, »A-« hos Fitch eller Standard & Poor's eller
»AL« hos DBRS.«.
2) Stykke 3 udgår.
(1) EUT L 331 af 14.12.2011, s. 1.
(2) EUT L 95 af 5.4.2013, s. 22.
(3) Afgørelse ECB/2013/35 af 26. september 2013 om yderligere foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner
og belånbar sikkerhed (EUT L 301 af 12.11.2013, s. 6).
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Artikel 2
Ikrafttræden
Denne afgørelse træder i kraft den 1. april 2014.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 12. marts 2014.
Mario DRAGHI

Formand for ECB

