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ECB/2007/9
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(2014/330/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), 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 afgørelse
ECB/2013/35 af 26. september 2013 om yderligere foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransakti
oner og belånbar sikkerhed (3), 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.

(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)

Retningslinje ECB/2013/4 (4), afgørelse ECB/2013/22 (5)og afgørelse ECB/2013/36 (6) fastlægger i tillæg til andre
retsakter de yderligere foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar
sikkerhed, der skal gælde midlertidigt, indtil Styrelsesrådet vurderer, at de ikke længere er nødvendige for at sikre
en passende pengepolitisk transmissionsmekanisme.

(4)

Retningslinje ECB/2013/4 bør ændres for at afspejle ændringer i Eurosystemets rammer for sikkerhedsstillelse
vedrørende: a) udvidelsen af rapporteringskravene på lånniveau til at omfatte værdipapirer af asset-backed typen
med sikkerhed i tilgodehavender på kreditkort i bilag I til retningslinje ECB/2011/14, b) revurderingen af visse
kreditvurderingers placering i forbindelse med Eurosystemets harmoniserede ratingskala, og c) præciseringen af
ratingreglerne for værdipapirer af asset-backed typen —

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

EUT L 331 af 14.12.2011, s. 1.
EUT L 95 af 5.4.2013, s. 22.
EUT L 301 af 12.11.2013, s. 6.
Retningslinje ECB/2013/4 af 20. marts 2013 om yderligere midlertidige foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstrans
aktioner og belånbar sikkerhed og om ændring af retningslinje ECB/2007/9 (EUT L 95 af 5.4.2013, s. 23).
(5) Afgørelse ECB/2013/22 af 5. juli 2013 om midlertidige foranstaltninger vedrørende belånbarheden af omsættelige gældsinstrumenter,
som er udstedt eller fuldt ud garanteret af Republikken Cypern (EUT L 195 af 18.7.2013, s. 27).
(6) Afgørelse ECB/2013/36 af 26. september 2013 om yderligere midlertidige foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansierings
transaktioner og belånbar sikkerhed (EUT L 301 af 12.11.2013, s. 13).
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VEDTAGET DENNE RETNINGSLINJE:

Artikel 1
Ændringer
Retningslinje ECB/2013/4 ændres som følger:
1) Artikel 1, stk. 3, affattes således:
»3.
I forbindelse med artikel 5, stk. 1, og artikel 7 betragtes Den Hellenske Republik og Den Portugisiske Republik
som medlemsstater i euroområdet, der overholder et program fra EU/Den Internationale Valutafond.«
2) Artikel 3, stk. 1, affattes således:
»1.
Udover værdipapirer af asset-backed typen (»asset-backed securities«), der kan anvendes i henhold til kapitel 6 i
bilag I til retningslinje ECB/2011/14, skal værdipapirer af asset-backed typen, som ikke opfylder kreditvurderingskra
vene i henhold til afsnit 6.3 i bilag I til retningslinje ECB/2011/14, men som i øvrigt opfylder alle belånbarhedskrite
rier for værdipapirer af asset-backed typen i henhold til retningslinje ECB/2011/14, være belånbare som sikkerhed for
Eurosystemets pengepolitiske operationer, forudsat at de har modtaget to kreditvurderinger svarende til mindst »triple
B« (*) vedrørende udstedelsen fra et godkendt eksternt kreditvurderingsbureau. De skal også opfylde samtlige følgende
krav:
a) aktiver, der genererer pengestrømme, og som er sikkerhed for værdipapirer af asset-backed typen, skal tilhøre en
af følgende aktivklasser: i) pantesikrede boliglån (»residential mortgages«), ii) lån til små og mellemstore virksom
heder (SMV'er), iii) lån med pant i erhvervsejendomme (»commercial mortgages«), iv) billån, v) leasing, vi) forbru
gerfinansiering og vii) tilgodehavender på kreditkort
b) en sammensætning af aktiver fra forskellige aktivklasser må ikke forekomme
c) aktiver, der genererer pengestrømme, og som er sikkerhed for værdipapirer af asset-backed typen, må ikke bestå af
lån, som:
i)

er misligholdte på tidspunktet for udstedelsen af værdipapir af asset-backed typen

ii) er misligholdte, når de indgår i værdipapiret af asset-backed typen i løbet af dettes levetid, f.eks. ved substitu
tion eller erstatning af de aktiver, der genererer pengestrømme
iii) på et hvilket som helst tidspunkt er strukturerede, syndikerede eller gearede (leveraged loans)
d) transaktionsdokumenterne for værdipapir af asset-backed typen skal indeholde bestemmelser om kontinuerlig
servicering.
(*) »Triple B« er en kreditvurdering svarende til mindst »Baa3« hos Moody's, »BBB-« hos Fitch eller Standard & Poor's
eller »BBBL« hos DBRS.«
Artikel 2
Virkning og gennemførelse
1.

Denne retningslinje får virkning på dagen, hvor den meddeles til de nationale centralbanker.

2.
De nationale centralbanker træffer de nødvendige foranstaltninger for at opfylde artikel 1 i denne retningslinje, og
anvender dem fra den 1. april 2014. De skal senest den 24. marts 2014 fremsende meddelelse til ECB om, hvilke tekster
og midler, der vedrører disse foranstaltninger.
Artikel 3
Adressater
Denne retningslinje er rettet til alle centralbanker i Eurosystemet.

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

Formand for ECB

