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EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE
av den 12 mars 2014
om ändring av riktlinje ECB/2013/4 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets refi
nansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas samt om ändring av riktlinje ECB/2007/9
(ECB/2014/12)
(2014/330/EU)
ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA RIKTLINJE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 127.2 första strecksatsen,

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 3.1 första
strecksatsen och artiklarna 12.1, 14.3 samt 18.2,

med beaktande av riktlinje ECB/2011/14 av den 20 september 2011 om Eurosystemets penningpolitiska instrument och
förfaranden (1), beslut ECB/2013/6 av den 20 mars 2013 om regler för att använda icke säkerställda statligt garanterade
bankobligationer som nyttjas för egen användning som säkerheter vid Eurosystemets penningpolitiska transaktioner (2),
och beslut ECB/2013/35 av den 26 september 2013 om ytterligare åtgärder som berör Eurosystemets refinansierings
transaktioner och de säkerheter som godtas (3), och

av följande skäl:

(1)

Artikel 18.1 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken föreskriver att Europe
iska centralbanken (ECB) och de nationella centralbankerna i de medlemsstater som har euron som valuta (nedan
kallade nationella centralbanker) får utföra lånetransaktioner med kreditinstitut och andra marknadsaktörer, varvid
lån ska lämnas mot tillfredsställande säkerheter. De standardvillkor enligt vilka ECB och de nationella centralban
kerna ingår sådana lånetransaktioner, inklusive de kriterier som avgör godtagbarheten av säkerheter vid Eurosys
temets lånetransaktioner, framgår av bilaga I till riktlinje ECB/2011/14 samt beslut ECB/2013/6 och beslut
ECB/2013/35.

(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 genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska transaktioner.

(3)

Riktlinje ECB/2013/4 (4), beslut ECB/2013/22 (5) och beslut ECB/2013/36 (6) fastställer tillsammans med andra
rättsakter de ytterligare åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som
godtas som bör tillämpas tillfälligt, fram till dess att ECB-rådet anser att de inte längre behövs för att säkerställa
en fungerande penningpolitisk transmissionsmekanism.

(4)

Riktlinje ECB/2013/4 bör ändras för att spegla ändringar i Eurosystemets ramverk för ställande av säkerheter
genom a) att rapporteringskraven på lån-nivå utvidgas för värdepapper med bakomliggande tillgångar i form av
kreditkortsfordringar i bilaga I till riktlinje ECB/2011/14, b) en ändring av vissa kreditbetyg i Eurosystemets
harmoniserade bedömningsskala samt c) ett förtydligande av värderingsreglerna för värdepapper med bakomlig
gande tillgångar.

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

EUT L 331, 14.12.2011, s. 1.
EUT L 95, 5.4.2013, s. 22.
EUT L 301, 12.11.2013, s. 6.
Riktlinje ECB/2013/4 av den 20 mars 2013 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och
de säkerheter som godtas samt om ändring av riktlinje ECB/2007/9 (EUT L 95, 5.4.2013, s. 23).
(5) 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 (EUT L 195, 18.7.2013, s. 27).
(6) Beslut ECB/2013/36 av den 26 september 2013 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner
och de säkerheter som godtas (EUT L 301, 12.11.2013, s. 13).
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Ändringar
Riktlinje ECB/2013/4 ska ändras på följande sätt:
1. Artikel 1.3 ska ersättas med följande:
”3.
Vid tillämpningen av artiklarna 5.1 och 7 ska Republiken Grekland och Republiken Portugal anses vara
medlemsstater i euroområdet som uppfyller ett EU/IMF-program.”
2. Artikel 3.1 ska ersättas med följande:
”1.
Utöver sådana värdepapper med bakomliggande tillgångar som godtas enligt kapitel 6 i bilaga I till riktlinje
ECB/2011/14, ska även sådana värdepapper med bakomliggande tillgångar godtas vid Eurosystemets penningpolitiska
transaktioner som inte uppfyller de krav på kreditbetyg som framgår av punkt 6.3 i bilaga I till riktlinje ECB/2011/14
men som i övrigt uppfyller kraven för värdepapper med bakomliggande tillgångar i riktlinje ECB/2011/14, förutsatt
att de har minst två kreditbetyg ’trippel B’ (*) från ett godkänt ECAI för emissionen. De ska även uppfylla alla nedan
stående krav:
a) De kassaflödesgenererande tillgångarna som utgör basen för värdepapperena med bakomliggande tillgångar ska
höra till en av följande tillgångsklasser: i) bolån, ii) lån till små och medelstora företag, iii) kommersiella fastig
hetslån, iv) billån, v) leasing, vi) konsumentkrediter, vii) kreditkortsfordringar.
b) De kassaflödesgenererande tillgångarna ska inte bestå av olika tillgångsklasser.
c) De kassaflödesgenererande tillgångarna som utgör basen för värdepapperena med bakomliggande tillgångar ska
inte innehålla några lån
i)

för vilka, vid tidpunkten då värdepapperena med bakomliggande tillgångar emitteras, betalningsskyldigheten ej
fullgjorts,

ii) för vilka betalningsskyldigheten ej fullgjorts när tillgångarna inkluderas i värdepapperena med bakomliggande
tillgångar under deras livstid, t.ex. genom substitution eller utbyte av de kassaflödesgenererande tillgångarna,
iii) som vid någon tidpunkt är strukturerade, syndikerade eller högrisklån (s.k. leveraged loans).
d) Dokumentationen avseende transaktionen med värdepapperena med bakomliggande tillgångar ska innehålla
bestämmelser om kontinuerligt betalningsansvar.
(*) ’Trippel-B’ betyder ett kreditbetyg motsvarande minst ’Baa3’ från Moodys, ’BBB-’ från Fitch eller Standard & Poor's
eller ett kreditbetyg ’BBBL’ från DBRS.”
Artikel 2
Verkan och genomförande
1.

Denna riktlinje får verkan samma dag som den delges de nationella centralbankerna.

2.
De nationella centralbankerna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa artikel 1 till denna riktlinje och
tillämpa dem från och med den 1 april 2014. De ska senast den 24 mars 2014 informera ECB om de texter och medel
som avser dessa åtgärder.
Artikel 3
Adressater
Denna riktlinje riktar sig till alla centralbanker i Eurosystemet.

Utfärdad i Frankfurt am Main den 12 mars 2014.
Mario DRAGHI

ECB:s ordförande

