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EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EU) nr 1333/2014
av den 26 november 2014
om penningmarknadsstatistik
(ECB/2014/48)
ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 5,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2533/98 av den 23 november 1998 om Europeiska centralbankens insam
ling av statistiska uppgifter (1), särskilt artiklarna 5.1 och 6.4,
med beaktande av Europeiska kommissionens yttrande (2), och
av följande skäl:
(1)

För att kunna utföra sina uppgifter är Europeiska centralbankssystemet (ECBS) beroende av att det i enlighet med
denna förordning framställs statistik om penningmarknadstransaktioner, närmare bestämt om penningmarknads
transaktioner med och utan säkerhet samt om penningmarknadstransaktioner med vissa derivat, vilka har genom
förts av monetära finansinstitut (MFI) utom centralbanker och penningmarknadsfonder (PMF) med andra mone
tära finansinstitut samt mellan MFI och andra finansinstitut, offentlig förvaltning eller icke-finansiella bolag; detta
ska dock ej inbegripa koncerninterna transaktioner.

(2)

Huvudsyftet med att samla in sådan statistik är att förse Europeiska centralbanken (ECB) med omfattande, detalje
rade och samordnade statistiska uppgifter om penningmarknader i euroområdet. Utifrån de transaktioner som
samlas in för ovannämnda marknadssegment kan uppgifter tas fram som ger information om besluten inom den
penningpolitiska överföringsmekanismen. De utgör därför en nödvändig uppsättning statistik för penningpolitiska
ändamål i euroområdet.

(3)

Insamlingen av statistik är också nödvändig för att ECB ska kunna ge analys- och statistikstöd till den gemen
samma tillsynsmekanismen (SSM) i enlighet med rådets förordning (EU) nr 1024/2013 (3). Inom ramen för detta
behöver statistik även samlas in som stöd för ECB:s uppgifter när det gäller den finansiella stabiliteten.

(4)

Om en nationell centralbank beslutar att inte samla in de uppgifter som krävs enligt denna förordning, bör denna
centralbank underrätta ECB om detta och uppgiften att samla in uppgifter direkt från uppgiftslämnarna övergår i
så fall till ECB.

(5)

ECB ska, i enlighet med fördragen och på de villkor som anges i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och
Europeiska centralbanken (nedan kallad ECBS-stadgan), utfärda förordningar i den utsträckning som behövs för att
genomföra ECBS uppgifter såsom dessa anges i ECBS-stadgan, och i vissa fall enligt vad som framgår av sådana
bestämmelser som antagits av rådet med stöd av artikel 129.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

(6)

För att begränsa rapporteringsbördan för de monetära finansinstituten och samtidigt säkerställa tillgången till
statistik som är aktuell och håller hög kvalitet kommer ECB inledningsvis att begära att uppgifter ska lämnas av
de största monetära finansinstituten i euroområdet, beräknat utifrån storleken på deras samlade huvudtillgångar i
balansräkningen jämfört med de samlade huvudtillgångarna i balansräkningen för samtliga monetära finansin
stitut i euroområdet. Från och med den 1 januari 2017 får ECB-rådet utöka antalet rapporterande monetära
finansinstitut genom att även beakta andra kriterier, såsom omfattningen av de monetära finansinstitutens verk
samhet på penningmarknaderna och dess betydelse för ett stabilt och välfungerande finansiellt system. ECB
kommer att se till att det finns minst tre rapporterande monetära finansinstitut per medlemsstat som har euron
som valuta (nedan kallad medlemsstat i euroområdet) för att säkerställa att den geografiska representationen håller
en viss miniminivå. Med stöd av sina nationella statistikrapporteringskrav får de nationella centralbankerna även
samla in uppgifter från monetära finansinstitut som inte ingår i den faktiska rapporterande populationen; dessa
uppgifter ska i så fall rapporteras och kontrolleras i enlighet med denna förordning.

(1) EGT L 318, 27.11.1998, s. 8.
(2) Yttrande av den 14 november 2014 (EUT C 407, 15.11.2014, s. 1).
(3) Rådets förordning (EU) nr 1024/2013 av den 15 oktober 2013 om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga
om politiken för tillsyn över kreditinstitut (EUT L 287, 29.10.2013, s. 63).
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(7)

För att ytterligare begränsa rapporteringsbördan för de monetära finansinstituten genom att förhindra att de
omfattas av dubbla rapporteringskrav och samtidigt säkerställa tillgången till statistik som är aktuell och håller
hög kvalitet bör ECB låta dem undantas från rapporteringen av uppgifter om transaktioner för värdepappersfinan
siering eller derivatavtal när dessa uppgifter redan har rapporterats till ett transaktionsregister, förutsatt att ECB
har effektiv tillgång till uppgifter som är aktuella och håller hög kvalitet i enlighet med kraven i denna
förordning.

(8)

Enligt artikel 5.1 i rådets förordning (EG) nr 2533/98 får ECB anta förordningar som gäller utformning och
genomförande av de rapporteringskrav rörande statistiska uppgifter som den ålägger den faktiska rapporterande
populationen i medlemsstaterna i euroområdet. I artikel 6.4 fastställs att ECB får utfärda förordningar som specifi
cerar villkoren för att rätten att verifiera eller inhämta statistiska uppgifter ska få utövas.

(9)

Enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 2533/98 ska medlemsstaterna organisera sig på statistikområdet och helt och
fullt samarbeta med ECBS för att garantera att förpliktelserna enligt artikel 5 i ECBS-stadgan fullgörs.

(10)

Om de uppgifter som samlas in inom ramen för denna förordning innehåller konfidentiella statistiska uppgifter,
ska de tillämpliga standarderna för att skydda och använda sådana uppgifter vara de som fastställs i artikel 8
och 8c i förordning (EG) nr 2533/98.

(11)

Enligt artikel 7.1 i förordning (EG) nr 2533/98 får ECB använda sanktioner mot sådana uppgiftslämnare som inte
uppfyller de rapporteringskrav i fråga om statistiska uppgifter som framgår av ECB:s förordningar eller beslut.

(12)

Även om det erkänns att de förordningar som ECB antar i enlighet med artikel 34.1 i ECBS-stadgan inte medför
några rättigheter eller skyldigheter för de medlemsstater som inte har euron som valuta (nedan kallade medlems
stater utanför euroområdet) är artikel 5 i ECBS-stadgan tillämplig för medlemsstater såväl i som utanför euroom
rådet. I förordning (EG) nr 2533/98 konstateras att artikel 5 i ECBS-stadgan, tillsammans med artikel 4.3 i
fördraget om Europeiska unionen, medför en skyldighet att på nationell nivå utforma och genomföra alla de
åtgärder som medlemsstaterna utanför euroområdet anser lämpliga för att samla in de statistiska uppgifter som
behövs för att uppfylla ECB:s statistikrapporteringskrav och för att i tid fullborda förberedelserna på statistikom
rådet för att de ska bli medlemsstater i euroområdet.

(13)

Rapporteringskraven enligt denna förordning ska inte påverka de rapporteringskrav som fastställs i ECB:s övriga
rättsakter och rättsliga instrument, som åtminstone till viss del även kan omfatta rapportering transaktion för
transaktion eller aggregerad rapportering av statistik om penningmarknaderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Definitioner
I denna förordning gäller följande definitioner:
1. uppgiftslämnare och som har sin hemvist: den betydelse som framgår av artikel 1 i förordning (EG) nr 2533/98.
2. monetärt finansinstitut (MFI): den betydelse som framgår av artikel 1 i Europeiska centralbankens förordning (EU)
nr 1071/2013 (ECB/2013/33) (1) och ska anses innefatta det monetära finansinstitutets samtliga filialer som är
belägna i EU och Efta, om inget annat uttryckligen anges i en bestämmelse i denna förordning.
3. andra finansförmedlare (OFI): andra finansförmedlare, utom försäkringsbolag och pensionsinstitut i enlighet med det
reviderade Europeiska nationalräkenskapssystemet (nedan kallat ENS 2010) som fastställs i Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) nr 549/2013 (2).
(1) Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1071/2013 av den 24 september 2013 om de monetära finansinstitutens balansräkningar
(ECB/2013/33) (EUT L 297, 7.11.2013, s. 1).
(2) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 549/2013 av den 21 maj 2013 om det europeiska national- och regionalräkenskaps
systemet i Europeiska unionen (EUT L 174, 26.6.2013, s. 1).
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4. Försäkringsbolag: alla finansiella bolag och kvasibolag som främst ägnar sig åt finansiell förmedling som en följd av
riskspridning, huvudsakligen i form av direkt försäkring eller återförsäkring enligt ENS 2010.

5. Pensionsinstitut: alla finansiella bolag och kvasibolag som främst ägnar sig åt finansiell förmedling som en följd av
spridning av sociala risker och de försäkrade personernas behov (social försäkring) enligt ENS 2010.

6. icke-finansiella bolag: den icke-finansiella bolagssektorn som fastställs i ENS 2010.

7. offentlig förvaltning: institutionella enheter som är icke-marknadsproducenter och vars produktion är avsedd för indi
viduell och kollektiv konsumtion och finansierad med obligatoriska betalningar av enheter som hör till andra
sektorer, och institutionella enheter som främst ägnar sig åt omfördelning av inkomst och förmögenhet enligt ENS
2010.

8. samlade huvudtillgångar i balansräkningen: samlade tillgångar minus övriga tillgångar enligt definitionen av dessa
begrepp i förordning (EU) nr 1071/2013 (ECB/2013/33).

9. Penningmarknadsstatistik: statistik avseende transaktioner med och utan säkerhet samt derivattransaktioner i
penningmarknadsinstrument som har genomförts mellan monetära finansinstitut samt mellan monetära finansin
stitut och andra finansförmedlare, försäkringsbolag, pensionsinstitut, centralbanker, offentlig förvaltning och
icke-finansiella bolag, men exklusive koncerninterna transaktioner under den relevanta rapporteringsperioden.

10. Penningmarknadsinstrument: något av de instrument som anges i bilagorna I, II och III.

11. Penningmarknadsfond: företag för kollektiva investeringar för vilka det krävs auktorisering som fondföretag enligt
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG (1) eller som är AIF-fonder enligt Europaparlamentets och
rådets direktiv 2011/61/EU (2), investerar i kortfristiga tillgångar och har som uttalat eller kumulativt mål att
erbjuda en avkastning i linje med penningmarknadsräntan eller behålla värdet på investeringen.

12. Centralbank: varje centralbank oavsett var den är belägen.

13. nationell centralbank: de nationella centralbankerna i EU:s medlemsstater.

14. referenspopulation av uppgiftslämnare: monetära finansinstitut med hemvist i euroområdet utom centralbanker och
penningmarknadsfonder som mottar eurodenominerad inlåning och/eller utfärdar andra skuldinstrument och/eller
beviljar eurodenominerad utlåning enligt bilagorna I, II eller III från/till andra monetära finansinstitut och/eller från/
till andra finansförmedlare, försäkringsbolag, pensionsinstitut, offentlig förvaltning, centralbanker för investeringsän
damål eller icke-finansiella bolag.

15. Grupp: en grupp av företag, inklusive men inte begränsat till en bankgrupp som består av ett moderbolag och dess
dotterbolag vars finansiella rapporter konsolideras för Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU (3).

16. Filial: ett driftställe som utgör en rättsligt beroende del av ett institut och som självständigt utför alla eller vissa av
de transaktioner som är hänförliga till institutets verksamhet.

17. EU- och Eftafilial: filial som är belägen och inregistrerad i en EU-medlemsstat eller ett Eftaland.
(1) Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser
företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (EUT L 302, 17.11.2009, s. 32).
(2) Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring
av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010 (EUT L 174, 1.7.2011, s. 1).
(3) Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer
av företag, om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets direktiv 78/660/EEG och
83/349/EEG (EUT L 182, 29.6.2013, s. 19).
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18. Europeiska frihandelssammanslutningen (Efta): mellanstatlig organisation som har till syfte att främja frihandel och
ekonomisk integration till gagn för medlemsstaterna.
19. koncernintern transaktion: en transaktion i penningmarknadsinstrument som en uppgiftslämnare genomför med ett
annat företag som utan förbehåll ingår i samma konsoliderade balansräkning. Företagen som är parter till transak
tionen anses ingå utan förbehåll i ”samma konsolidering” om de båda antingen
a) ingår i en konsolidering enligt direktiv 2013/34/EU eller IFRS-standarder (International Financial Reporting Stan
dards) antagna enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 (1) eller, om det rör sig om
en grupp där moderbolaget har sitt huvudkontor i ett tredjeland, enligt god redovisningssed i detta tredjeland
som får anses vara likvärdig med IFRS i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 1569/2007 (2) (eller ett
tredjelands redovisningsstandarder som får användas enligt artikel 4 i den förordningen), eller
b) omfattas av samma gruppbaserade tillsyn enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU (3) eller, om
det rör sig om en grupp där moderbolaget har sitt huvudkontor i ett tredjeland, omfattas av samma gruppbase
rade tillsyn utförd av en behörig myndighet i ett tredjeland som har fastställts vara likvärdig enligt principerna i
artikel 127 i direktiv 2013/36/EU.
20. Affärsdag: dag som anges i ett avtal eller i en bekräftelse för en transaktion i ett penningmarknadsinstrument och
som avser den dag då affärsbanker och valutamarknader är öppna för allmän affärsverksamhet (inklusive handel i
det relevanta penningmarknadsinstrumentet) och avvecklar betalningar i samma valuta som det betalningsåtagande
som ska betalas eller beräknas med hänvisning till samma dag. Om transaktionen i ett penningmarknadsinstrument
regleras genom ett standardiserat ramavtal som har utfärdats av Europeiska bankförbundet (EBF), Loan Market Asso
ciation (LMA), International Swaps and Derivatives Association, Inc. (ISDA) eller andra ledande europeiska eller
internationella marknadssammanslutningar, ska den definition som anges där eller som införlivas i avtalet genom
hänvisning användas. När det gäller avveckling av en transaktion i ett penningmarknadsinstrument som ska
avvecklas genom ett utvalt avvecklingssystem avser affärsdag en dag då detta avvecklingssystem är öppet för att
avveckla en sådan transaktion.
21. Target2-avvecklingsdag: varje dag då Target2 (det transeuropeiska automatiserade systemet för bruttoavveckling av
betalningar i realtid) är öppet.
22. Återköpsavtal: ett avtal som innebär att avtalsparterna kan inleda transaktioner där den ena parten (”säljaren”) åtar
sig att sälja vissa ”tillgångar” (”värdepapper”, ”råvaror” eller ”övriga finansiella tillgångar”) till den andra parten
(”köparen”) på en närliggande dag i utbyte mot att köparen betalar inköpspriset till säljaren och köparen samtidigt
åtar sig att återsälja tillgångarna till säljaren en viss dag i framtiden eller på begäran mot att säljaren betalar återköp
spriset till köparen. Varje sådan transaktion kan vara en återköpstransaktion eller en köpe- och återförsäljningstran
saktion. ”Återköpsavtal” kan även innebära ett avtal om pantsättning av tillgångar och ge en allmän rätt till återut
nyttjande i utbyte mot lån av kontanter på en närliggande dag samt återbetalning av lånet med ränta vid en
tidpunkt i framtiden i utbyte mot avkastningen på tillgångarna. Återköpstransaktionerna kan genomföras med
förutbestämd förfallodag (återköpstransaktioner med ”fast löptid”) eller utan förutbestämd förfallodag, vilket varje
dag ger båda parterna möjlighet att välja att överföra eller avsluta avtalet (”öppna” återköpstransaktioner).
23. Trepartsrepa: återköpstransaktion där en tredje part ansvarar för att välja ut och förvalta säkerheten under transak
tionens löptid.
24. Valutaswap: swaptransaktion där en part säljer ett bestämt belopp av en bestämd valuta mot betalning av ett över
enskommet belopp av en bestämd annan valuta som baseras på en överenskommen valutakurs (dvs. avistaväxel
kursen eller spotväxelkursen) till den andra parten med en överenskommelse om att återköpa den sålda valutan vid
en tidpunkt i framtiden (dvs. förfallodagen) i utbyte mot att den valuta som ursprungligen köptes säljs till en annan
växelkurs (dvs. terminsväxelkursen).
(1) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstan
darder (EGT L 243, 11.9.2002, s. 1).
(2) Kommissionens förordning (EG) nr 1569/2007 av den 21 december 2007 om införande av en mekanism för fastställande av likvärdighet
för redovisningsstandarder som tillämpas av tredjelandsemittenter av värdepapper enligt Europaparlamentets och rådets direktiv
2003/71/EG och 2004/109/EG (EUT L 340, 22.12.2007, s. 66).
3
( ) Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om
tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och
2006/49/EG (EUT L 176, 27.6.2013, s. 338).

16.12.2014

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 359/101

25. OIS-swap (overnight index swap): en ränteswap där den rörliga räntan för perioden motsvarar det geometriska
genomsnittet av en dagslåneränta (eller ett dagslåneindex) för en viss löptid. Slutbetalning beräknas som mellanskill
naden mellan den fasta ränta och den effektiva dagslåneränta som har registrerats under OIS-swappens löptid,
tillämpat på transaktionens nominella belopp. Eftersom denna förordning endast inriktas på eurodenominerade
OIS-swappar, kommer Eonia att användas som dagslåneränta.
26. Basel III-regelverket om likviditetstäckningskvoten: likviditetstäckningskvot som föreslagits av Baselkommittén och den
7 januari 2013 godkändes av den grupp med centralbanks- och tillsynschefer som utgör tillsynsorgan för Basel
kommittén för banktillsyn; utgör en global minimitillsynsstandard för kortfristiga likviditetsåtgärder inom banksek
torn.
Artikel 2
Faktisk rapporterande population
1.
Den faktiska rapporterande populationen ska bestå av monetära finansinstitut med hemvist i euroområdet som
kommer från referenspopulationen av uppgiftslämnare och som av ECB-rådet har identifierats som uppgiftslämnare
enligt punkt 2 eller 3, i tillämpliga fall, eller av monetära finansinstitut som har identifierats som uppgiftslämnare enligt
punkt 4 på grundval av de kriterier som anges där och som har underrättats om sina rapporteringsskyldigheter enligt
punkt 5 (nedan kallade uppgiftslämnare).
2.
När denna förordning har trätt i kraft kan ECB-rådet besluta att ett monetärt finansinstitut är uppgiftslämnare om
det monetära finansinstitutet har samlade huvudtillgångar i balansräkningen som överstiger 0,35 % av de samlade
huvudtillgångarna i balansräkningen för samtliga monetära finansinstitut i euroområdet enligt de senaste uppgifter som
ECB har tillgång till, dvs.
a) uppgifter per den 31 december det kalenderår som föregår den underrättelse som föreskrivs enligt punkt 5, eller
b) om det inte finns några tillgängliga uppgifter enligt punkt a, uppgifter per den 31 december föregående år.
Inom ramen för detta beslut ska de samlade huvudtillgångarna i balansräkningen för respektive monetära finansinstitut
beräknas utan de filialer som är belägna utanför värdlandet för respektive monetära finansinstitut.
3.
Från och med den 1 januari 2017 får ECB-rådet besluta att klassificera varje annat monetärt finansinstitut som
uppgiftslämnare utifrån storleken på deras samlade huvudtillgångar i balansräkningen i förhållande till de samlade
huvudtillgångarna i balansräkningen för samtliga monetära finansinstitut i euroområdet, omfattningen av de monetära
finansinstitutens verksamhet på handeln med penningmarknadsinstrument och dess betydelse för ett stabilt och
välfungerande finansiellt system i euroområdet och/eller enskilda medlemsstater.
4.
Från och med den 1 januari 2017 får ECB-rådet även besluta att minst tre monetära finansinstitut ska identifieras
som uppgiftslämnare för varje medlemsstat i euroområdet. Detta innebär att om ECB-rådet enligt punkt 2 eller 3 beslutar
att färre än tre monetära finansinstitut ska väljas ut i en viss medlemsstat i euroområdet, ska den faktiska rapporterande
populationen även omfatta andra monetära finansinstitut från samma medlemsstat i euroområdet som den berörda
nationella centralbanken har bedömt vara representativa (nedan kallade representativa uppgiftslämnare), så att minst tre
uppgiftslämnare identifieras som uppgiftslämnare för den medlemsstaten i euroområdet.
De representativa uppgiftslämnarna ska väljas ut bland de största kreditinstituten med hemvist i den berörda medlems
staten i euroområdet, på grundval av institutens samlade huvudtillgångar i balansräkningen, om inte de nationella cent
ralbankerna har föreslagit alternativa kriterier som skriftligen har godkänts av ECB.
5.
ECB eller berörd nationell centralbank ska underrätta de berörda monetära finansinstituten om varje beslut som
ECB-rådet har fattat enligt punkt 2, 3 eller 4 och om deras skyldigheter enligt denna förordning. Denna underrättelse ska
sändas skriftligen minst fyra månader innan den första rapporteringen påbörjas.
6.
Trots ECB-rådets beslut enligt punkt 2, 3 eller 4 får de nationella centralbankerna på grundval av sina nationella
statistikrapporteringskrav även samla in penningmarknadsstatistik från monetära finansinstitut med hemvist i respektive
medlemsstat som inte är uppgiftslämnare enligt punkt 2, 3 eller 4 (nedan kallade ytterligare uppgiftslämnare). En nationell
centralbank ska omedelbart underrätta ytterligare uppgiftslämnare som har fastställts på detta sätt.
Artikel 3
Statistikrapporteringskrav
1.
För att penningmarknadsstatistik ska kunna produceras regelbundet ska uppgiftslämnarna dagligen, på konsoli
derad basis, rapportera statistik om penningmarknadsinstrument, som även inbegriper alla deras filialer belägna i EU och
Efta, till den nationella centralbank i den medlemsstat där de har sin hemvist. De statistiska uppgifter som ska lämnas
specificeras i bilagorna I, II och III. Den nationella centralbanken ska överföra de statistiska uppgifter som den får från
uppgiftslämnarna till ECB i enlighet med artikel 4.2 i denna förordning.
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2.
De nationella centralbankerna ska fastställa och genomföra de rapporteringsförfaranden som ska följas av uppgifts
lämnarna i fråga om penningmarknadsinstrument. Dessa rapporteringsförfaranden ska säkerställa att de begärda statis
tiska uppgifterna rapporteras och att det är möjligt att kontrollera huruvida minimistandarderna enligt bilaga IV för
överföring, noggrannhet, begreppsmässig överensstämmelse och revidering har följts.
3.
Utan att detta påverkar skyldigheten att lämna uppgifter enligt punkt 1 får en nationell centralbank besluta att
uppgiftslämnare som har valts ut enligt artikel 2.2, 2.3 och 2.4 och som har sin hemvist i samma medlemsstat som den
nationella centralbanken ska rapportera de statistiska uppgifter som specificeras i bilagorna I, II och III till ECB. Den
nationella centralbanken ska underrätta ECB och uppgiftslämnarna i enlighet med detta, och ECB ska i så fall fastställa
och genomföra de rapporteringsförfaranden som ska följas av uppgiftslämnarna samt överta uppgiften att samla in
uppgifter direkt från uppgiftslämnarna.
4.
Om en nationell centralbank har valt ut ytterligare uppgiftslämnare och underrättat dem i enlighet med artikel 2.6,
ska de dagligen rapportera statistik om penningmarknadsinstrument till den nationella centralbanken. På ECB:s begäran
ska den nationella centralbanken överföra de statistiska uppgifter som den får från de ytterligare uppgiftslämnarna till
ECB i enlighet med artikel 4.2 i denna förordning.
5.
De nationella centralbankerna ska fastställa och genomföra de rapporteringsförfaranden som ska följas av de ytterli
gare uppgiftslämnarna i enlighet med sina nationella statistikrapporteringskrav. De nationella centralbankerna ska säker
ställa att det i de nationella rapporteringsförfarandena fastställs att de ytterligare uppgiftslämnarna ska uppfylla krav som
är likvärdiga med artiklarna 6–8, 10.3, 11 och 12 i denna förordning. De nationella centralbankerna ska säkerställa att
dessa förfaranden medför att de begärda statistiska uppgifterna rapporteras och att det är möjligt att kontrollera huruvida
minimistandarderna enligt bilaga IV för överföring, noggrannhet, begreppsmässig överensstämmelse och revidering har
följts.

Artikel 4
Tidsfrister
1.
Om en nationell centralbank i enlighet med artikel 3.3 beslutar att uppgiftslämnare ska rapportera de statistiska
uppgifter som specificeras i bilagorna I, II och III direkt till ECB, ska uppgiftslämnarna överföra dessa uppgifter till ECB
enligt följande:
a) Uppgifter som har samlats in från de uppgiftslämnare som valts ut enligt artikel 2.2 ska överföras till ECB en gång
per dag mellan 18.00 på affärsdagen och 7.00 centraleuropeisk tid på den första Target2-avvecklingsdagen efter
affärsdagen.
b) Uppgifter som har samlats in från de uppgiftslämnare som valts ut enligt artikel 2.3 och 2.4 ska överföras till ECB en
gång per dag mellan 18.00 på affärsdagen och 13.00 centraleuropeisk tid på den första Target2-avvecklingsdagen
efter affärsdagen.
c) Uppgifter för vilka den nationella centralbanken har ett undantag enligt artikel 5 ska överföras till ECB en gång per
vecka mellan 18.00 på affärsdagen och 13.00 centraleuropeisk tid på den första Target2-avvecklingsdagen efter
utgången av den vecka som uppgifterna avser.
2.
I samtliga andra fall än de som anges i punkt 1 ska de nationella centralbankerna till ECB överföra den dagliga
penningmarknadsstatistik som specificeras i bilagorna I, II och III och som de får från uppgiftslämnarna enligt följande:
a) Uppgifter som har samlats in från de uppgiftslämnare som valts ut enligt artikel 2.2 ska överföras till ECB en gång
per dag före 7.00 centraleuropeisk tid på den första Target2-avvecklingsdagen efter affärsdagen.
b) Uppgifter som har samlats in från de uppgiftslämnare som valts ut enligt artikel 2.3 och 2.4 ska överföras till ECB en
gång per dag före 13.00 centraleuropeisk tid på den första Target2-avvecklingsdagen efter affärsdagen.
c) Uppgifter som har samlats in från de ytterligare uppgiftslämnare som valts ut enligt artikel 2.6 ska överföras till ECB
en gång per dag före 13.00 centraleuropeisk tid på den första Target2-avvecklingsdagen efter affärsdagen, en gång per
vecka före 13.00 centraleuropeisk tid på den första Target2-avvecklingsdagen efter utgången av den vecka som
uppgifterna avser eller en gång per månad före 13.00 centraleuropeisk tid på den första Target2-avvecklingsdagen
efter utgången av den månad som uppgifterna avser. De nationella centralbankerna ska besluta om rapporteringsfrek
vens och omedelbart underrätta ECB om detta. De nationella centralbankerna får göra en årlig översyn av rapporter
ingsfrekvensen.
d) Uppgifter för vilka den nationella centralbanken har ett undantag enligt artikel 5 ska överföras till ECB en gång per
vecka före 13.00 centraleuropeisk tid på den första Target2-avvecklingsdagen efter utgången av den vecka som
uppgifterna avser.
3.
De nationella centralbankerna ska besluta när de behöver få uppgifter från uppgiftslämnarna för att kunna hålla
sina rapporteringsfrister enligt punkt 2 och ska underrätta uppgiftslämnarna om detta.
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4.
När en tidsfrist som avses i punkt 1 eller 2 infaller på dagar då Target2 håller stängt, ska tidsfristen förlängas till
följande öppethållandedag för Target2, i enlighet med vad som meddelas på ECB:s webbsajt.

Artikel 5
Undantag
Om uppgiftslämnarna har valts ut enligt artikel 2.3 eller 2.4 och det finns operativa skäl till att de inte kan uppfylla
kravet på daglig rapportering, kan en nationell centralbank besluta att dessa uppgiftslämnare får överföra daglig penning
marknadsstatistik till den nationella centralbanken en gång per vecka före 13.00 centraleuropeisk tid på den första
Target2-avvecklingsdagen efter utgången av den vecka som uppgifterna avser. ECB får införa villkor för hur de nationella
centralbankerna tillämpar detta undantag.

Artikel 6
Fusioner, uppdelningar, rekonstruktioner och insolvens
1.
Vid en fusion, uppdelning, spin-off eller någon annan rekonstruktion som kan påverka uppgiftslämnarens fullgö
rande av sina skyldigheter på statistikområdet, ska denne – så snart avsikten att genomföra en sådan åtgärd har offentlig
gjorts och i god tid innan den får verkan – underrätta ECB och den berörda nationella centralbanken om de förfaranden
som planeras för att uppfylla statistikrapporteringskraven enligt denna förordning. Uppgiftslämnaren ska även underrätta
ECB och den berörda nationella centralbanken inom 14 dagar efter det att en sådan åtgärd har slutförts.
2.
Om en uppgiftslämnare fusioneras med en annan enhet genom förvärv enligt definitionen i Europaparlamentets
och rådets direktiv 2011/35/EU (1) och en av de fusionerande enheterna har varit uppgiftslämnare, ska den fusionerade
enheten fortsätta rapporteringen enligt denna förordning.
3.
Om en uppgiftslämnare fusioneras med en annan enhet genom bildande av ett nytt bolag enligt definitionen i di
rektiv 2011/35/EU och en av de fusionerande enheterna har varit uppgiftslämnare, ska den resulterande enheten rappor
tera enligt denna förordning om den motsvarar definitionen för uppgiftslämnare.
4.
Om en uppgiftslämnare delas upp i två eller flera enheter genom antingen förvärv eller bildande av nya bolag
enligt definitionen i rådets sjätte direktiv 82/891/EEG (2) och en av de nya enheterna är uppgiftslämnare, ska den nya
enheten rapportera enligt denna förordning. Uppdelning omfattar även en spin-off där en uppgiftslämnare överför alla
eller delar av sina tillgångar och skulder till ett nytt bolag i utbyte mot aktier i det nya bolaget.
5.
Om en uppgiftslämnare blir insolvent, förlorar sitt banktillstånd eller på annat sätt upphör att bedriva bankverk
samhet, vilket har bekräftats av den behöriga tillsynsmyndigheten, ska denna uppgiftslämnare inte längre omfattas av
rapporteringsskyldigheten enligt denna förordning.
6.
Vid tillämpning av punkt 5 ska en uppgiftslämnare anses vara insolvent om en eller flera av följande händelser
inträffar:
a) Uppgiftslämnaren gör en allmän överlåtelse till förmån för fordringsägarna eller ingår en rekonstruktion, ett ackord
eller en uppgörelse med fordringsägarna.
b) Uppgiftslämnaren bekräftar skriftligen sin oförmåga att betala sina skulder när de förfaller till betalning.
c) Uppgiftslämnaren ansöker om, samtycker till eller godkänner passivt att en förvaltare, konkursförvaltare, likvidator
eller motsvarande utses för dennes räkning eller för samtliga eller väsentliga delar av dennes egendom.
d) Det har gjorts en framställan vid domstol alternativt har lämnats en framställan till ett annat behörigt organ eller en
annan behörig myndighet i fråga om uppgiftslämnarens insolvens (som inte utgör en motparts framställan om
uppgiftslämnarens åtagande gentemot motparten).
e) Uppgiftslämnaren likvideras eller blir insolvent (eller går in i motsvarande förfarande) eller om uppgiftslämnaren eller
någon offentlig myndighet eller annan enhet eller person ansöker om dennes rekonstruktion, ackord, frivillig uppgö
relse, förvaltning, likvidation, upplösning eller liknande undsättning enligt någon nu gällande eller framtida lag eller
författning, förutsatt att en sådan framställan inte har skjutits upp eller avslagits inom 30 dagar efter framställan
(utom i de fall då framställan gäller likvidation eller något liknande förfarande där 30-dagarsperioden inte ska gälla).
(1) Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/35/EU av den 5 april 2011 om fusioner av aktiebolag (EUT L 110, 29.4.2011, s. 1).
(2) Rådets sjätte direktiv 82/891/EEG av den 17 december 1982 grundat på artikel 54.3 g i fördraget om delning av aktiebolag (EGT L 378,
31.12.1982, s. 47).
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f) En förvaltare, konkursförvaltare, likvidator eller motsvarande har utsetts för uppgiftslämnaren eller för alla eller
väsentliga delar av dennes egendom.
g) Det har kallats till ett möte med uppgiftslämnarens fordringsägare för att överväga en frivillig uppgörelse (eller något
motsvarande förfarande).
Artikel 7
Konfidentialitetsbestämmelser
1.
När ECB och de nationella centralbankerna i enlighet med denna förordning tar emot och hanterar uppgifter som
innehåller konfidentiell information, vilket också inbegriper spridning av sådana uppgifter till andra nationella central
banker i euroområdet, ska de tillämpa de standarder för skydd och användning av konfidentiella statistiska uppgifter
som fastställs i artikel 8 och 8c i förordning (EG) nr 2533/98.
2.
Om inte annat följer av punkt 1 får konfidentiell information i de statistiska uppgifter som samlas in av ECB eller
en nationell centralbank enligt denna förordning inte överföras eller på annat sätt spridas till någon annan myndighet
eller tredje part än ECB och de nationella centralbankerna i euroområdet, om inte den berörda uppgiftslämnaren på
förhand har lämnat sitt uttryckliga skriftliga godkännande till ECB eller om ECB eller, i förekommande fall, den berörda
nationella centralbanken har undertecknat ett lämpligt konfidentialitetsavtal med denna uppgiftslämnare.

Artikel 8
Kontroll och obligatorisk insamling
Rätten att kontrollera och obligatoriskt samla in de uppgifter som uppgiftslämnarna ska lämna i enlighet med statistik
rapporteringskraven i artikel 3 och bilagorna I, II och III till denna förordning ska utövas av ECB och, i förekommande
fall, de nationella centralbankerna. Denna rätt kan särskilt utövas då en uppgiftslämnare inte uppfyller de minimistan
darder för överföring, noggrannhet, begreppsmässig överensstämmelse och revidering som anges i bilaga IV. Även
artikel 6 i förordning (EG) nr 2533/98 ska gälla.

Artikel 9
Förenklat ändringsförfarande
ECB:s direktion har rätt att, med beaktande av de synpunkter som ECBS statistikkommitté framför, göra sådana tekniska
ändringar i bilagorna till den här förordningen som varken ändrar den underliggande begreppsramen eller påverkar
rapporteringsbördan för uppgiftslämnarna. Direktionen ska omedelbart informera ECB-rådet om alla sådana ändringar.

Artikel 10
Första rapportering
1.
För de uppgiftslämnare som har valts enligt artikel 2.2 ska den första rapporteringen enligt denna förordning
inledas med uppgifter för den 1 april 2016, om inte annat följer av övergångsbestämmelserna i artikel 12.
2.
För de uppgiftslämnare som har valts enligt artikel 2.3 och 2.4 ska den första rapporteringen enligt denna förord
ning inledas den dag som ECB eller berörd nationell centralbank har meddelat uppgiftslämnaren i enlighet med
artikel 2.5 och under alla omständigheter tidigast 12 månader efter det att ECB-rådets beslut har antagits enligt artikel
2.3 eller 2.4.
3.
När representativa uppgiftslämnare har valts enligt artikel 2.4 får en representativ uppgiftslämnare dessutom lämna
en skriftlig begäran till ECB eller berörd nationell centralbank om en tillfällig senareläggning av den första rapporterings
dagen och i denna begäran ange orsaken till fördröjningen. Den begärda senareläggningen får beviljas för upp till sex
månader med ytterligare möjlighet till förlängning på upp till sex månader. ECB eller berörd nationell centralbank får
godkänna att den första rapporteringsdagen senareläggs för de representativa uppgiftslämnare som begär detta om en
sådan fördröjning anses vara motiverad. Om de representativa uppgiftslämnarna inte har några uppgifter att rapportera
eller om de enligt såväl ECB:s som den nationella centralbankens bedömning inte kommer att kunna rapportera
uppgifter som är representativa den första rapporteringsdagen, kan den nationella centralbanken godkänna att dessa
uppgiftslämnare ska uteslutas den första rapporteringsdagen. Ett sådant undantag får endast beviljas av den nationella
centralbanken i samverkan med ECB om såväl ECB som den nationella centralbanken bedömer att denna begäran är
befogad och inte riskerar att inverka negativt på rapporteringsurvalets representativitet.
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4.
För monetära finansinstitut som har valts ut som ytterligare uppgiftslämnare enligt artikel 2.6 ska den första
rapporteringen enligt denna förordning inledas den dag som den nationella centralbanken har meddelat den ytterligare
uppgiftslämnaren i enlighet med artikel 2.6.
Artikel 11
Klausul om regelbunden översyn
ECB ska se över hur denna förordning fungerar 12 månader efter den första rapporteringen och utfärda en rapport om
detta. I enlighet med rekommendationerna i rapporten kan ECB öka eller minska antalet uppgiftslämnare och/eller statis
tikrapporteringskrav. Efter denna inledande översyn ska regelbundna uppdateringar av den faktiska rapporterande popu
lationen genomföras vartannat år.
Artikel 12
Övergångsbestämmelse
Under perioden 1 april 2016–1 juli 2016 ska uppgiftslämnare tillåtas rapportera penningmarknadsstatistik för vissa
men inte samtliga relevanta dagar till ECB eller den berörda nationella centralbanken. ECB eller den berörda nationella
centralbanken får specificera för vilka dagar som rapportering krävs.
Artikel 13
Slutbestämmelser
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater i
enlighet med fördragen.
Utfärdad i Frankfurt am Main den 26 november 2014.
På ECB-rådets vägnar
Mario DRAGHI

ECB:s ordförande
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BILAGA I

Rapporteringsordning för penningmarknadsstatistik som avser transaktioner med säkerhet
DEL 1
TYP AV INSTRUMENT

Uppgiftslämnare ska till Europeiska centralbanken (ECB) eller berörd nationell centralbank rapportera samtliga återköps
avtal och transaktioner som har ingåtts inom ramen för sådana avtal, däribland transaktioner avseende trepartsrepor
som är denominerade i euro med en löptid på upp till och med ett år (definierade som transaktioner med en förfallodag
som infaller högst 397 dagar efter affärsdagen) mellan uppgiftslämnaren och andra monetära finansinstitut (MFI), andra
finansförmedlare, försäkringsbolag, pensionsinstitut, offentlig förvaltning eller centralbanker för investeringsändamål
samt med icke-finansiella bolag som klassificeras som ”institutionell bankverksamhet” enligt Basel III-regelverket för likvi
ditetstäckningskvoten.
DEL 2
TYP AV UPPGIFTER

1. Typ av transaktionsbaserade uppgifter (1) som ska rapporteras för varje transaktion:
Fält

Beskrivning av uppgifter

Alternativ rapporteringsmöjlighet (i
förekommande fall) och andra egenskaper

Transaction identifier
(transaktionsidentifie
rare)

Den interna unika transaktionsidentifierare Transaktionsidentifieraren är unik för varje
som uppgiftslämnaren använder för varje transaktion som rapporteras en viss rappor
transaktion.
teringsdag för ett visst segment av penning
marknaden.

Reporting date
(rapporteringsdag)

Den dag då uppgifterna lämnas till ECB eller
den nationella centralbanken.

Electronic timestamp
(elektronisk tids
stämpel)

Den tidpunkt då en transaktion ingås eller
bokförs.

Counterparty code
(motpartskod)

En identifieringskod som används för att Om transaktioner genomförs via en central
känna igen uppgiftslämnarens motpart för motpart, måste den centrala motpartens
LEI-kod (Legal Entity Identifier) anges.
den rapporterade transaktionen.
Motpartskategori ska anges om transaktioner
genomförs med icke-finansiella bolag, andra
finansförmedlare, försäkringsbolag, pensions
institut, offentlig förvaltning och central
banker samt för alla andra rapporterade trans
aktioner för vilka motpartens LEI-kod inte
anges.

Counterparty code ID
(motpartskods-ID)

Attribut som anger vilken typ av individuell Ska användas i samtliga fall. En individuell
motpartskod som lämnas.
motpartskod kommer att lämnas.

Counterparty location
(motpartens geogra
fiska belägenhet)

Internationella standardiseringsorganisatio Obligatoriskt om det inte anges någon indivi
nens (ISO) landskod för det land där duell motpartskod, annars frivilligt.
motparten har sin hemvist.

Transaction nominal
amount (transaktio
nens nominella
belopp)

Det belopp som ursprungligen lånats upp
eller lånats ut.

(1) Standarder för elektronisk rapportering samt tekniska specifikationer för uppgifterna fastställs separat. Dessa finns på www.ecb.int
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Alternativ rapporteringsmöjlighet (i
förekommande fall) och andra egenskaper

Collateral nominal
amount (säkerhetens
nominella belopp)

Det nominella beloppet för värdepapper Med undantag för trepartsrepor och andra
som har lämnats som säkerhet.
transaktioner där det värdepapper som ställts
som säkerhet inte identifieras via en indivi
duell ISIN-kod (International Securities Identi
fication Number).

Trade date (affärsdag)

Den dag då parterna ingår den finansiella
transaktionen.

Settlement date
(avvecklingsdag)

Anskaffningsdagen, dvs. den dag då lång För öppna återköpstransaktioner är detta den
ivaren ska betala kontanter till låntagaren dag då överföringen avvecklas (även om det
och låntagaren ska överföra värdepapperet inte utväxlas några kontanter).
till långivaren.

Maturity date (förfal
lodag)

Återköpsdagen, dvs. den dag då låntagaren För öppna återköpstransaktioner är detta den
ska återbetala kontanter till långivaren.
dag då skuldbelopp och skuldränta ska åter
betalas om transaktionen inte överförs ytterli
gare.

Transaction sign
(transaktionstecken)

Upplåning av kontanter för repor eller utlå
ning av kontanter för omvända repor.

ISIN of the collateral
ISIN-kod som tilldelas värdepapper som
(säkerhetens ISIN-kod) emitteras på finansmarknaderna, bestående
av 12 alfanumeriska tecken, och som är
unik för varje värdepapper (enligt defini
tionen i ISO 6166).

Ska rapporteras med undantag för treparts
repor och alla andra repor där de värde
papper som ställts som säkerhet inte identifi
eras via en individuell ISIN-kod.

Collateral type (typ av
säkerhet)

Syftar till att identifiera vilken tillgångskate Ska lämnas i samtliga fall då det inte har
gori som har lämnats som säkerhet om det angetts någon individuell ISIN-kod.
inte har angetts någon individuell ISIN-kod.

Special collateral flag
(identifierare för
särskild säkerhet)

Syftar till att identifiera samtliga återköp Det är frivilligt att rapportera för detta fält.
stransaktioner som har genomförts mot en
generell säkerhet samt samtliga återköpsavtal
som har genomförts mot en särskild
säkerhet. Frivilligt fält som uppgiftslämnaren
endast behöver fylla i om det är möjligt.

Deal rate (transak
tionsnivå)

Den räntenivå, uttryckt i enlighet med
penningmarknadens konvention Act/360,
till vilken repotransaktionen ingicks och de
utlånade kontanterna ersätts.

Collateral haircut
(säkerhetens värder
ingsavdrag)

En riskkontrollåtgärd för underliggande I detta fält behöver endast transaktioner som
säkerheter, där värdet på den underliggande avser enskilda säkerheter rapporteras.
säkerheten beräknas som marknadsvärdet
för tillgångarna minus en viss procentsats
(värderingsavdrag). För rapporteringsän
damål beräknas säkerhetens värderingsav
drag som 100 minus kvoten mellan utlå
nade/upplånade kontanter och marknads
värdet inklusive säkerhetens upplupna ränta.
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Alternativ rapporteringsmöjlighet (i
förekommande fall) och andra egenskaper

Counterparty code of
the tri-party agent
(motpartskod för
trepartsombud)

Motpartskod-ID för trepartsombudet.

Ska rapporteras för trepartsrepor.

Tri-party agent code
ID (trepartsombudets
kod-ID)

Attribut som anger vilken typ av individuell Ska användas i samtliga fall då en individuell
kod för trepartsombudet som lämnas.
kod för trepartsombudet ska lämnas.

Beneficiary in case of
transactions
conducted via CCPs
(mottagare för trans
aktioner som genom
förs via centrala
motparter)

2. Väsentlighetsnivå
Transaktioner som genomförs med icke-finansiella bolag bör endast rapporteras om de genomförs med icke-finansi
ella bolag som har klassificerats som ”institutionell bankverksamhet” enligt Basel III-regelverket för likviditetstäck
ningskvoten (1).
3. Undantag
Koncerninterna transaktioner bör inte rapporteras.

(1) Se Basel III: The liquidity coverage ratio and liquidity risk monitoring tools, s. 23–27, finns på webbplatsen för Banken för internationell betal
ningsutjämning: www.bis.org
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BILAGA II

Rapporteringsordning för penningmarknadsstatistik som avser transaktioner utan säkerhet
DEL 1
TYP AV INSTRUMENT

1. Uppgiftslämnarna ska rapportera följande till Europeiska centralbanken (ECB) eller den berörda nationella central
banken:
a) All uppgiftslämnarens upplåning där man använder sig av de instrument som anges i nedanstående tabell, som är
denominerad i euro med en löptid på upp till och med ett år (definierad som transaktioner med en förfallodag
som infaller högst 397 dagar efter affärsdagen) från andra monetära finansinstitut (MFI), andra finansförmedlare,
försäkringsbolag, pensionsinstitut, offentlig förvaltning eller centralbanker för investeringsändamål samt från
icke-finansiella bolag som klassificeras som ”institutionell bankverksamhet” enligt Basel III-regelverket för likvidi
tetstäckningskvoten.
b) All utlåning till andra kreditinstitut med en löptid på upp till och med ett år (definierad som transaktioner med en
förfallodag som infaller högst 397 dagar efter affärsdagen) via inlåning utan säkerhet eller via köp från de emitte
rande kreditinstituten av företagscertifikat, bankcertifikat, skuldebrev med rörlig ränta och andra skuldebrev med
en löptid på upp till ett år.
2. I nedanstående tabell finns en mer ingående standardbeskrivning av instrumentkategorierna samt de transaktioner för
vilka uppgiftslämnarna ska rapportera uppgifter till ECB. Om uppgiftslämnarna ska rapportera transaktionerna till
sin nationella centralbank, bör den berörda nationella centralbanken överföra dessa beskrivningar av instrumentkate
gorier på nationell nivå i enlighet med denna förordning.
Typ av instrument

Beskrivning

Deposits (inlåning)

Räntebärande inlåning utan säkerhet som antingen har en uppsägningstid eller också en
löptid på högst ett år och som antingen görs (upplåning) eller placeras av uppgiftslämnaren.

Certificate of deposit
(bankcertifikat)

En skuldförbindelse med fast löptid som emitteras av ett monetärt finansinstitut och som ger
innehavaren rätt till en bestämd fast ränta för en bestämd period på upp till ett år.

Commercial paper
(företagscertifikat)

En skuldförbindelse som antingen saknar säkerhet eller också säkerställs genom emittenten,
som har en löptid på högst ett år och som antingen är räntebärande eller diskonterad.

Floating rate note
(skuldebrev med
rörlig ränta)

En skuldförbindelse med en löptid på högst ett år där de regelbundna räntebetalningarna
beräknas på grundval av värdet, dvs. genom att det fastställs en underliggande referensränta
såsom Euribor på förutbestämda dagar, så kallade räntejusteringsdagar.

Puttable instruments
(instrument med
säljoption)

En skuldförbindelse där innehavaren har säljoption, dvs. en option att få förtida återbetalning
från emittenten, där den första inlösentidpunkten eller uppsägningstiden infaller högst ett år
från emissionsdagen.

Callable instruments
(instrument med
köpoption)

En skuldförbindelse där innehavaren har köpoption, dvs. en option att lösa in instrumentet i
förtid, där den slutliga återbetalningsdagen infaller högst ett år från emissionsdagen.

Other short-term debt Icke-efterställda värdepapper – utom ägarandelar – som har en löptid på upp till ett år, som
securities (andra kort emitterats av uppgiftslämnare och som vanligen är överlåtbara och har en andrahands
fristiga skuldebrev)
marknad, eller kan användas för avräkning på marknaden och som inte ger innehavaren
någon form av äganderätt till det institut som har emitterat värdepapperet. Denna post om
fattar följande:
a) Värdepapper som ger innehavaren en ovillkorlig rätt till en fast eller avtalsenlig avkastning
i form av kupongbetalningar och/eller en bestämd fast summa på en given dag (eller
dagar) eller räknat från en vid emissionen bestämd dag.
b) Icke-överlåtbara instrument som emitteras av uppgiftslämnare och som senare blir över
låtbara och omklassificeras som skuldebrev.
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DEL 2
TYP AV UPPGIFTER

1. Typ av transaktionsbaserade uppgifter (1) som ska rapporteras för varje transaktion:

Beskrivning av
uppgifter

Definition

Alternativ rapporteringsmöjlighet (i
förekommande fall) och ytterligare egenskaper

Transaction identifier
(transaktionsidentifie
rare)

Den interna unika transaktionsidentifierare som Transaktionsidentifieraren är unik för
uppgiftslämnaren använder för varje transak varje transaktion som rapporteras en viss
rapporteringsdag för ett visst segment av
tion.
penningmarknaden.

Reporting date
(rapporteringsdag)

Den dag då uppgifterna lämnas till ECB eller
den nationella centralbanken.

Electronic time stamp
(elektronisk tids
stämpel)

Den tidpunkt då en transaktion ingås eller
bokförs.

Counterparty code
(motpartskod)

En identifieringskod som används för att känna Om transaktioner genomförs via en
igen uppgiftslämnarens motpart för den rappor central motpart, måste den centrala
motpartens LEI-kod (Legal Entity Identi
terade transaktionen.
fier) anges.
Motpartskategori ska anges om transak
tioner genomförs med icke-finansiella
bolag, andra finansförmedlare, försäk
ringsbolag, pensionsinstitut, offentlig
förvaltning och centralbanker samt för alla
andra rapporterade transaktioner för vilka
motpartens LEI-kod inte anges.

Counterparty code ID
(motpartskods-ID)

Attribut som anger vilken typ av individuell Ska användas i samtliga fall. En individuell
motpartskod som lämnas.
motpartskod ska lämnas.

Counterparty location
(motpartens geogra
fiska belägenhet)

Internationella standardiseringsorganisationens Obligatoriskt om det inte anges någon
(ISO) landskod för det land där motparten har individuell motpartskod, annars frivilligt.
sin hemvist.

Trade date (affärsdag)

Den dag då parterna ingår den rapporterade
finansiella transaktionen.

Settlement date
(avvecklingsdag)

Den dag då långivaren lånar ut kontanter till För avistakonton och annan upplåning/
låntagaren eller då köpet av ett skuldinstrument utlåning utan säkerhet med uppsäg
ningstid: den dag då inlåningen överförs
avvecklas.
(dvs. då den skulle ha återbetalats om den
hade tagits ut/inte överförts).

(1) Standarder för elektronisk rapportering samt tekniska specifikationer för uppgifterna fastställs separat. Dessa finns på www.ecb.int
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Alternativ rapporteringsmöjlighet (i
förekommande fall) och ytterligare egenskaper

Maturity date (förfal
lodag)

Den dag då låntagaren ska återbetala kontanter För instrument med köpoption måste den
till långivaren eller då ett skuldinstrument slutliga förfallodagen anges. För instru
förfaller till betalning.
ment med säljoption måste den första dag
då säljoptionen får utnyttjas anges. För
avistakonton och annan upplåning/utlå
ning utan säkerhet med uppsägningstid är
detta den första dag då instrumentet kan
lösas in.

First call/put date
(första dag för
köp-/säljoption)

Den första dagen då köp-/säljoptionen får Ska endast rapporteras för instrument
utnyttjas.
med köp-/säljoption med en första dag då
köp-/säljoptionen får utnyttjas.

Call/put notice period
(uppsägningstid för
köp-/säljoption)

För instrument med köp-/säljoption: hur många
kalenderdagar i förväg som innehavaren av
optionen måste underrätta innehavaren/emit
tenten av instrumentet före den dag då
optionen får utnyttjas. För inlåning med
uppsägningstid: hur många kalenderdagar i
förväg som innehavaren av inlåningen måste
underrätta låntagaren före den dag då inlå
ningen får lösas in.

Call/put (köp-/säljop
tion)

Markör som anger om instrumentet har en
köp-/säljoption.

Transaction sign
(transaktionstecken)

Transaktionstecknet visar om de kontanter som
rapporteras under transaktionens nominella
belopp avser upp- eller utlåning.

Transaction nominal
amount (transaktio
nens nominella
belopp)

Utlånat eller upplånat kontantbelopp som avser
inlåning. För skuldebrev utgör detta det nomi
nella beloppet för det emitterade/köpta värde
papperet.

Transaction price
(transaktionspris)

Värdepapperets emissionspris, dvs. kvoten (i Rapporteras som 100 för inlåning utan
procent) mellan den inledande likvida behåll säkerhet.
ningen och det nominella beloppet.

Instrument type (typ
av instrument)

Ska användas för att ange vilket instrument
som används till upplåning/utlåning, t.ex. inlå
ning utan säkerhet, andra kortfristiga skuldin
strument utan säkerhet med fast ränta, andra
kortfristiga skuldinstrument utan säkerhet med
rörlig ränta, tillgångssäkrade företagscertifikat
osv.

Type of rate (typ av
ränta)

Används för att ange om instrumentet har fast
eller rörlig ränta

Ska endast rapporteras för instrument
med köp-/säljoption med uppsägningstid
samt för inlåning med en i förväg över
enskommen uppsägningstid.
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Alternativ rapporteringsmöjlighet (i
förekommande fall) och ytterligare egenskaper

Deal rate (transak
tionsnivå)

Den räntenivå, uttryckt i enlighet med penning Ska endast rapporteras för instrument
marknadens konvention Act/360, till vilken med fast ränta.
inlåningen genomfördes och det utlånade
kontantbeloppet ersätts. För skuldinstrument
utgör detta den effektiva ränta (uttryckt i
enlighet med penningmarknadens konvention
Act/360) till vilket instrumentet har emitterats/
köpts.

Reference rate (refe
rensränta)

Den underliggande referensränta som används Ska endast rapporteras för instrument
för att beräkna de regelbundna räntebetalning med rörlig ränta.
arna.

Spread

Antal baspunkter som läggs till (som spreaden Ska endast rapporteras för instrument
är positiv) eller dras ifrån (om den är negativ) med rörlig ränta.
den underliggande referensräntan för att
beräkna den faktiska ränta som ska tillämpas
för en viss period.

2. Väsentlighetsnivå
Transaktioner som genomförs med icke-finansiella bolag bör endast rapporteras om de genomförs med icke-finansi
ella bolag som har klassificerats som ”institutionell bankverksamhet” enligt Basel III-regelverket för likviditetstäck
ningskvoten.
3. Undantag
Koncerninterna transaktioner bör inte rapporteras.
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BILAGA III

Rapporteringsordning för penningmarknadsstatistik som avser derivat
DEL 1
TYP AV INSTRUMENT

Uppgiftslämnarna bör rapportera följande till Europeiska centralbanken (ECB) eller den berörda nationella centralbanken:
a) Alla valutaswaptransaktioner där euro vid en viss tidpunkt köps/säljs mot utländsk valuta och vid en senare tidpunkt
återsäljs eller återköps till en på förhand avtalad terminskurs för denna valuta, ingångna mellan uppgiftslämnaren och
andra monetära finansinstitut (MFI), andra finansförmedlare, försäkringsbolag, pensionsinstitut, offentlig förvaltning
eller centralbanker för investeringsändamål samt med icke-finansiella bolag som klassificeras som ”institutionell bank
verksamhet” enligt Basel III-regelverket för likviditetstäckningskvoten.
b) OIS-swaptransaktioner denominerade i euro mellan uppgiftslämnaren och andra monetära finansinstitut (MFI), andra
finansförmedlare, försäkringsbolag, pensionsinstitut, offentlig förvaltning eller centralbanker för investeringsändamål
samt med icke-finansiella bolag som klassificeras som ”institutionell bankverksamhet” enligt Basel III-regelverket för
likviditetstäckningskvoten.
DEL 2
TYP AV UPPGIFTER

1. Typ av transaktionsbaserade uppgifter (1) för valutaswappar som ska rapporteras för varje transaktion:

Fält

Beskrivning av uppgifter

Alternativ rapporteringsmöjlighet (i
förekommande fall) och andra egenskaper

Transaction identifier
(transaktionsidentifie
rare)

Den interna unika transaktionsidentifierare Transaktionsidentifieraren är unik för varje
som uppgiftslämnaren använder för varje transaktion som rapporteras en viss rappor
transaktion.
teringsdag för ett visst segment av penning
marknaden.

Reporting date
(rapporteringsdag)

Den dag då uppgifterna lämnas till ECB eller
den nationella centralbanken.

Electronic time stamp
(elektronisk tids
stämpel)

Den tidpunkt då en transaktion ingås eller
bokförs.

Counterparty code
(motpartskod)

En identifieringskod som ska användas för Om transaktioner genomförs via en central
att känna igen uppgiftslämnarens motpart motpart, måste den centrala motpartens
LEI-kod (Legal Entity Identifier) anges.
för den rapporterade transaktionen.
Motpartskategori ska anges om transaktioner
genomförs med icke-finansiella bolag, andra
finansförmedlare, försäkringsbolag, pensions
institut, offentlig förvaltning och central
banker samt för alla andra rapporterade trans
aktioner för vilka motpartens LEI-kod inte
anges.

Counterparty code ID
(motpartskods-ID)

Attribut som anger vilken typ av individuell Ska användas i samtliga fall. En individuell
motpartskod som lämnas.
motpartskod kommer att lämnas.

Counterparty location
(motpartens geogra
fiska belägenhet)

Internationella standardiseringsorganisatio Obligatoriskt om det inte anges någon indivi
nens (ISO) landskod för det land där duell motpartskod, annars frivilligt.
motparten har sin hemvist.

(1) Standarder för elektronisk rapportering samt tekniska specifikationer för uppgifterna fastställs separat. Dessa finns på www.ecb.int
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Alternativ rapporteringsmöjlighet (i
förekommande fall) och andra egenskaper

Trade date (affärsdag)

Den dag då parterna ingår den rapporterade
finansiella transaktionen.

Spot value date
(spotdag)

Den dag då en part till en annan part säljer
ett bestämt belopp av en bestämd valuta
mot betalning av ett överenskommet belopp
av en bestämd annan valuta på basis av en
överenskommen valutakurs, den så kallade
valutaspotkursen.

Maturity date (förfal
lodag)

Den dag då valutaswaptransaktionen löper
ut och den valuta som har sålts på spot
dagen återköps.

Transaction sign
(transaktionstecken)

Används för att ange om det eurobelopp Detta bör avse spotvärdet i euro, dvs. om
som rapporteras under transaktionens nomi euro köps eller säljs på spotdagen.
nella belopp köps eller säljs på spotdagen.

Transaction nominal
amount (transaktio
nens nominella
belopp)

Det eurobelopp som köps eller säljs på spot
dagen.

Foreign currency code
(valutakod)

Den internationella tresiffriga ISO-koden för
den valuta som köps/säljs i utbyte mot euro.

Foreign exchange spot Den valutakurs mellan euron och den valuta
rate (valutaspotkurs)
som ska tillämpas på spotdelen i valutas
waptransaktionen.
Foreign exchange
forward points (valut
aterminspunkter)

Differensen mellan valutaspotkursen och
valutaterminskursen uttryckt i baspunkter,
angiven enligt rådande marknadskonven
tioner för valutaparet.

Beneficiary in case of
transactions
conducted via CCPs
(mottagare för trans
aktioner som genom
förs via centrala
motparter)

2. Typ av transaktionsbaserade uppgifter för OIS-transaktioner som ska rapporteras för varje transaktion:

Fält

Transaction identifier
(transaktionsidentifie
rare)

Beskrivning av uppgifter

Alternativ rapporteringsmöjlighet (i
förekommande fall) och andra egenskaper

Den interna unika transaktionsidentifierare Transaktionsidentifieraren måste vara unik för
som uppgiftslämnaren använder för varje varje transaktion som rapporteras en viss
rapporteringsdag för ett visst segment av
transaktion.
penningmarknaden.
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Alternativ rapporteringsmöjlighet (i
förekommande fall) och andra egenskaper

Reporting date
(rapporteringsdag)

Den dag då uppgifterna lämnas till ECB eller
den nationella centralbanken.

Electronic time stamp
(elektronisk tids
stämpel)

Den tidpunkt då en transaktion ingås eller Frivilligt.
bokförs.

Counterparty code
(motpartskod)

En identifieringskod som används för att Om transaktioner genomförs via en central
känna igen uppgiftslämnarens motpart för motpart, måste den centrala motpartens
LEI-kod anges.
den rapporterade transaktionen.
Motpartskategori ska anges om transaktioner
genomförs med icke-finansiella bolag, andra
finansförmedlare, försäkringsbolag, pensions
institut, offentlig förvaltning och central
banker samt för alla andra rapporterade trans
aktioner för vilka motpartens LEI-kod inte
anges.

Counterparty code ID
(motpartskods-ID)

Attribut som anger vilken typ av individuell Ska användas i samtliga fall. En individuell
motpartskod som lämnas.
motpartskod kommer att lämnas.

Counterparty location
(motpartens geogra
fiska belägenhet)

ISO-landskod för det land där motparten Obligatoriskt om det inte anges någon indivi
har sin hemvist.
duell motpartskod, annars frivilligt.

Trade date (affärsdag)

Den dag då parterna ingår den finansiella
transaktionen.

Start date (startdag)

Den dag då dagslåneräntan för den rörliga
räntan för perioden beräknas.

Maturity date (förfal
lodag)

Löptidens sista dag då den effektiva dagslå
neräntan beräknas.

Fixed interest rate
(fast ränta)

Den fasta ränta som används för att beräkna
OIS-swappens utbetalade belopp.

Transaction sign
(transaktionstecken)

Tecken som anger om den fasta räntan
betalas eller erhålls av uppgiftslämnaren.

Transaction nominal
amount (transaktio
nens nominella
belopp)

OIS-swappens nominella belopp.

3. Väsentlighetsnivå
Transaktioner som genomförs med icke-finansiella bolag bör endast rapporteras om de genomförs med icke-finansi
ella bolag som har klassificerats som ”institutionell bankverksamhet” enligt Basel III-regelverket för likviditetstäck
ningskvoten.
4. Undantag
Koncerninterna transaktioner bör inte rapporteras.
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BILAGA IV

Minimistandarder som ska tillämpas av den faktiska rapporterande populationen
Uppgiftslämnarna ska tillämpa följande minimistandarder för att uppfylla Europeiska centralbankens (ECB:s) statistikrap
porteringskrav:
1. Minimistandarder för dataöverföring:
i)

Rapporteringen ska ske snabbt och inom de tidsramar som fastställts av ECB och den berörda nationella central
banken.

ii) Statistikrapporterna ska till form och uppställning följa de tekniska rapporteringskrav som fastställts av ECB och
den berörda nationella centralbanken.
iii) Uppgiftslämnarna ska informera ECB och den berörda nationella centralbanken om namnen på en eller flera
kontaktpersoner.
iv) De tekniska specifikationerna för dataöverföringen till ECB och den berörda nationella centralbanken ska följas.
2. Minimistandarder för noggrannhet:
i)

De statistiska uppgifterna ska vara exakta.

ii) Uppgiftslämnarna ska kunna lämna information om den utveckling som inrapporterade data visar.
iii) De statistiska uppgifterna måste vara fullständiga och får inte innehålla fortlöpande och strukturella luckor: existe
rande luckor i uppgifterna ska påpekas och förklaras för ECB och den berörda nationella centralbanken, och i
förekommande fall snarast möjligt rättas till.
iv) Uppgiftslämnarna ska tillämpa de enheter, avrundningsregler och decimaler som föreskrivits av ECB och den
berörda nationella centralbanken för den tekniska överföringen av uppgifter.
3. Minimistandarder för begreppsmässig överensstämmelse:
i)

Statistiken ska överensstämma med definitioner och klassificeringar som finns i den här förordningen.

ii) Vid avvikande definitioner och klassificeringar ska uppgiftslämnarna regelbundet följa upp och kvantifiera skillna
derna mellan använda mått och måtten enligt den här förordningen.
iii) Uppgiftslämnarna ska kunna förklara avbrott i inrapporterade data jämfört med uppgifterna för föregående
period.
4. Minimistandarder för revidering:
De revideringsprinciper och -rutiner som fastställts av ECB och den berörda nationella centralbanken ska följas. Avvi
kelser från normala revideringsförfaranden ska förklaras i noter.

