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RETNINGSLINJER
DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2015/1575
af 4. september 2015
om ændring af retningslinje ECB/2014/9 om de nationale centralbankers indenlandske operationer
i forbindelse med forvaltningen af aktiver og passiver (ECB/2015/28)
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 12.1 og 14.3, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Den Europæiske Centralbanks retningslinje ECB/2014/9 (1) specificerer de generelle principper, som de nationale
centralbanker i de medlemsstater, der har euroen som valuta, (herefter de »nationale centralbanker«) skal følge,
når de udfører indenlandske operationer vedrørende aktiver og passiver på eget initiativ.

(2)

Eurepo-indekset blev i artikel 2, litra e), i retningslinje ECB/2014/9 identificeret som en sikret markedsrente med
henblik på tidsindskud i indenlandsk valuta. Anvendelsen af Eurepo-indekset ophørte den 2. januar 2015. Den
sikrede markedsrente med henblik på tidsindskud i indenlandsk valuta vil fremover være et af STOXX EUR GC
Pooling-indeksene med en tilsvarende løbetid.

(3)

Retningslinje ECB/2014/9 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE RETNINGSLINJE:

Artikel 1
Ændring
Artikel 2, litra e), i retningslinje ECB/2014/9 erstattes af følgende:
»e) »sikret markedsrente«: i) med henblik på tidsindskud i indenlandsk valuta, et af STOXX EUR GC Poolingindeksene med en tilsvarende løbetid, og ii) med henblik på tidsindskud i en anden valuta, en tilsvarende rente.«.

Artikel 2
Virkning
Denne retningslinje får virkning på dagen, hvor den meddeles til de nationale centralbanker.
(1) Retningslinje ECB/2014/9 af 20. februar 2014 om de nationale centralbankers indenlandske operationer i forbindelse med forvaltningen
af aktiver og passiver (2014/304/EU)(EUT L 159 af 28.5.2014, s. 56).
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Artikel 3
Adressater
Denne retningslinje er rettet til de nationale centralbanker.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 4. september 2015.
For ECB's Styrelsesråd
Mario DRAGHI

Formand for ECB

