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RETNINGSLINJER
DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2015/732
af 16. april 2015
om ændring af Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2015/510 om gennemførelse af
Eurosystemets pengepolitiske ramme (ECB/2014/60) (ECB/2015/20)
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
artikel 3.1, første led, samt artikel 9.2, 12.1, 14.3, 18.2 og artikel 20, første afsnit, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Til indførelse af en fælles pengepolitik kræves en definition af de instrumenter og procedurer, der skal anvendes
af Eurosystemet, bestående af Den Europæiske Centralbank (ECB) og de nationale centralbanker i de
medlemsstater, der har euroen som valuta (herefter »de nationale centralbanker«), således at denne politik kan
gennemføres på en ensartet måde i de medlemsstater, der har euroen som valuta.

(2)

I medfør af artikel 12.1 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank
(herefter »ESCB-statutten«) er ECB bemyndiget til at udforme Unionens pengepolitik og til at udstede de
retningslinjer, der er nødvendige for at sikre den korrekte gennemførelse heraf. I henhold til ESCB-statuttens
artikel 14.3 er de nationale centralbanker forpligtede til at handle i overensstemmelse med disse retningslinjer.
Denne retningslinje er derfor rettet til Eurosystemet. De regler, som er fastlagt i denne retningslinje, gennemføres
af de nationale centralbanker i kontraktmæssige eller lovgivningsmæssige bestemmelser. Modparterne skal
overholde disse regler, således som de nationale centralbanker har gennemført dem i disse kontraktmæssige eller
lovgivningsmæssige bestemmelser.

(3)

I henhold til ESCB-statuttens artikel 18.1, første led, kan Eurosystemet deltage i de finansielle markeder dels ved
at købe og sælge fordringer (til omgående levering eller på termin), dels ved genkøbsforretninger og dels ved
långivning og låntagning i sådanne fordringer og instrumenter, i euro og andre valutaer, samt ædelmetaller. I
henhold til artikel 18.1, andet led, kan Eurosystemet udføre låne transaktioner med kreditinstitutter og andre
markedsdeltagere.

(4)

For at beskytte Eurosystemet mod modpartsrisiko fastsættes det i ESCB-statuttens artikel 18.1, andet led, at lån
skal ydes imod passende sikkerhed, når Eurosystemet udfører lånetransaktioner med kreditinstitutter og andre
markedsdeltagere.

(5)

For at sikre lige behandling af modparter samt øge den operationelle effektivitet og gennemsigtighed skal aktiver
opfylde visse ensartede kriterier for at kunne anvendes som sikkerhed for Eurosystemets kreditoperationer.

(6)

Eurosystemet har udviklet en fælles ramme for aktiver, der kan anvendes som sikkerhed, således at alle
Eurosystemets kreditoperationer udføres på en harmoniseret måde med gennemførelsen af denne retningslinje i
alle medlemsstater, der har euroen som valuta.

(7)

Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) (1) bør ændres for at afspejle
ændringer i Eurosystemets rammer for sikkerhedsstillelse vedrørende acceptable kuponstrukturer for omsættelige
aktiver.

(1) Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2015/510 af 19. december 2014 om gennemførelse af Eurosystemets pengepolitiske
ramme (ECB/2014/60) (EUT L 91 af 2.4.2015, s. 3).

7.5.2015
(8)

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 116/23

Retningslinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE RETNINGSLINJE:

Artikel 1
Artikel 63 i Retningslinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) erstattes af følgende:
»Artikel 63
Acceptable kuponstrukturer for omsættelige aktiver
1. For at være belånbare skal gældsinstrumenter have en af følgende kuponstrukturer indtil den endelige
indfrielse:
a) faste kuponrenter, nulkuponrenter eller flertrinskuponrenter (multi-step coupons) med en på forhånd defineret
tidsplan og på forhånd definerede kuponrenteværdier, som ikke giver en negativ betalingsstrøm; eller
b) variable kuponrenter, som ikke giver en negativ betalingsstrøm, og som har følgende struktur: kupon
rente = (referencerente * l) ± x, med f ≤ kuponrente ≤ c, hvor:
i) referencerenten kun er én af de følgende på et enkelt tidspunkt:
— en europengemarkedsrente, f.eks. EURIBOR, LIBOR eller lignende indeks,
— en constant maturity-swaprente, f.eks. CMS, EIISDA, EUSA
— renten på én statsobligation i euroområdet eller et indeks af flere sådanne statsobligationer, der har en
løbetid på et år eller derunder
— et inflationsindeks i euroområdet; og
ii) f (minimumsrentesats), c (loft), l (gearings-/nedgearingsfaktor) og x (margin), såfremt de er til stede, er tal, som
enten er defineret på forhånd ved udstedelsen, eller som kun kan ændres over tid i henhold til en udvikling,
der er defineret ved udstedelsen, hvor f og c er større eller lig med nul, og l er større end nul gennem hele
aktivets løbetid. For variable kuponrenter med et inflationsindeks som referencerente skal l være lig med en.
2. Kuponstrukturer, som ikke er i overensstemmelse med stk. 1, kan ikke godkendes, heller ikke når kun en del af
forrentningsstrukturen, f.eks. præmien, ikke er i overensstemmelse hermed.
3. Hvis kuponrenten er af enten fastrente flertrinstypen eller variabel flertrinstypen, tager vurderingen af den
relevante kuponstruktur i forbindelse med denne artikel udgangspunkt i hele aktivets løbetid i både et fremadrettet
og et bagudrettet perspektiv.
4. Acceptable kuponstrukturer har ikke optionalitet, hvad angår udsteder, således at ændringer af
kuponstrukturen i hele aktivets løbetid i både et fremadrettet og et bagudrettet perspektiv, som afhænger af en
udsteders beslutning, ikke er acceptable.«.

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 denne retningslinje og anvender
dem fra 1. maj 2015. De skal senest den 24. april 2015 fremsende meddelelse til ECB om, hvilke tekster og midler der
vedrører disse foranstaltninger.
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Artikel 3
Adressater
Denne retningslinje er rettet til alle centralbanker i Eurosystemet.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 16. april 2015.
Mario DRAGHI

Formand for ECB

