
II 

(Icke-lagstiftningsakter) 

BESLUT 

EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2020/506 

av den 7 april 2020 

om ändring av riktlinje (EU) 2015/510 om genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska 
ramverk och riktlinje (EU) 2016/65 om de värderingsavdrag som tillämpas vid genomförandet av 

Eurosystemets penningpolitiska ramverk (ECB/2020/20) 

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT 

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 12.1 första 
stycket jämförd med artikel 3.1 första strecksatsen och artikel 18, och 

av följande skäl: 

(1) I enlighet med artikel 18.1 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken (nedan 
kallad ECBS-stadgan) får Europeiska centralbanken (ECB) och de nationella centralbankerna i de medlemsstater som 
har euron som valuta (nedan kallade nationella centralbanker) utföra lånetransaktioner med kreditinstitut och andra 
marknadsaktörer, varvid lån lämnas mot tillfredsställande säkerheter. De allmänna villkor enligt vilka ECB och de 
nationella centralbankerna ingår sådana lånetransaktioner, inklusive de kriterier som avgör godtagbarheten av 
säkerheter vid Eurosystemets lånetransaktioner, framgår av Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2015/510 
(ECB/2014/60) (1). 

(2) Världshälsoorganisationen (WHO) har karakteriserat spridningen av coronaviruset (COVID-19) som en pandemi och 
denna har förorsakat ett kollektivt nödfall som det saknas exempel på i modern historia. Den har medfört en extrem 
ekonomisk chock som kräver en ambitiös, samordnad och snabb reaktion på olika nivåer för att stödja företag och 
arbetstagare. Den ekonomiska aktiviteten i euroområdet faller, och kommer utan tvekan att krympa avsevärt till 
följd av pandemin, särskilt som allt fler länder står inför skärpta åtgärder för att begränsa smittspridningen. Dessa 
åtgärder medför extrema belastningar för företagens och arbetstagarnas kassaflöden, och medför risker för 
arbetsplatser och företagens överlevnad. Det är också klart att denna situation också minskar de penningpolitiska 
impulsernas transmission och ökar risken för kraftigt minskade inflationsförväntningar. 

(3) Den 7 april 2020 antog ECB-rådet flera beslut till följd ’av COVID-19-pandemin, som kan hota målet om 
prisstabilitet och den penningpolitiska transmissionsmekanismens funktion. Dessa omfattar åtgärder som ska 
underlätta för Eurosystemets motparter att ställa tillräckligt med godtagbara säkerheter så att de får delta i 
likvidiserande transaktioner. Dessa åtgärder är proportionerliga för att möta de risker mot prisstabiliteten, den 
penningpolitiska transmissionsmekanismen och de ekonomiska utsikterna i euroområdet som utgår från COVID- 
19 och dess fortsatta spridning. Dessa åtgärder behöver tillämpas tillfälligt, tills det att ECB-rådet anser att de 
ovannämnda riskerna avtagit. 

(1) Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2015/510 av den 19 december 2014 om genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska 
ramverk (ECB/2014/60) (EUT L 91, 2.4.2015, s. 3). 

SV Europeiska unionens officiella tidning 7.4.2020                                                                                                                                          L 109 I/1   



(4) Riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) bör därför ändras i enlighet med detta. 

(5) Därutöver har ECB-rådet beslutat att tillfälligt öka sin vilja att acceptera risker för att främja kreditgivningen via sina 
refinansieringstransaktioner. Man kommer primärt att minska de värderingsavdrag som tillämpas på säkerheter med 
ett fast faktor. 

(6) Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2016/65 (ECB/2015/35) (2) bör därför ändras i enlighet med detta. 

(7) För att snabbt reagera på den aktuella epidemin bör dessa ändringar göras genom ett beslut som får verkan samma 
dag som det delges de nationella centralbankerna och beslutet bör utan dröjsmål offentliggöras i Europeiska unionens 
officiella tidning så att ändringarna kan tillämpas direkt av de nationella centralbankerna på de angivna datumen. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE: 

Artikel 1 

Ändringar av riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) 

Riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) ska ändras på följande sätt: 

1. Artikel 93 ska ersättas med följande: 

”Artikel 93 

Lägsta belopp för kreditfordringar 

För inhemsk användning ska kreditfordringarna, vid den tidpunkt då motparten ställer dem som säkerhet, minst uppnå 
ett tröskelvärde om 0 euro, eller ett högre belopp som den nationella centralbanken fastställer. För gränsöverskridande 
användning gäller ett lägsta tröskelvärde på 500 000 euro.” 

2. I artikel 141.1 ska procentsatsen ”2.5 %” ersättas med procentsatsen ”10 %”. 

Artikel 2 

Ändringar av riktlinje (EU) 2016/65 (ECB/2015/35) 

Riktlinje (EU) 2016/65 (ECB/2015/35) ska ändras på följande sätt: 

1. Artikel 4 ska ersättas med följande: 

”Artikel 4 

Ytterligare värderingsavdrag för specifika typer av omsättbara tillgångar 

Utöver de värderingsavdrag som fastställs i artikel 3 i denna riktlinje ska följande ytterligare värderingsavdrag tillämpas 
för specifika typer av omsättbara tillgångar: 

a) Värdepapper med bakomliggande tillgångar, säkerställda obligationer och skuldinstrument utan säkerhet som 
emitterats av kreditinstitut som teoretiskt sett värderas enligt reglerna i artikel 134 i riktlinje (EU) 2015/510 
(ECB/2014/60) är föremål för ett ytterligare värderingsavdrag i form av en värderingsnedsättning på 4 procent. 

b) Säkerställda obligationer som nyttjas för egen användning är föremål för ett ytterligare värderingsavdrag 
motsvarande i) 6,4 procent av värdet på de skuldinstrument som klassats i kreditkvalitetssteg 1 och 2, samt ii) 
9,6 procent av värdet på de skuldinstrument som klassats i kreditkvalitetssteg 3. 

(2) Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2016/65 av den 18 november 2015 om de värderingsavdrag som tillämpas vid 
genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk (ECB/2015/35) (EUT L 14, 21.1.2016, s. 30). 
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c) Vid tillämpning av punkt b betyder "säkerställda obligationer som nyttjas för egen användning" att en motpart 
lämnar in eller använder säkerställda obligationer som har emitterats eller garanteras av motparten själv eller av en 
annan enhet till vilken motparten har nära förbindelser enligt artikel 138 i riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60). 

d) Om det ytterligarevärderingsavdrag som avses i punkt b inte kan tillämpas i ett system för förvaltning av säkerheter 
hos en nationell centralbank, trepartsagent, eller TARGET2-Securities för automatisk kollateralisering, ska det 
ytterligare värderingsavdraget som tillämpas i ett sådant system eller en sådan plattform gälla för hela 
emissionsvärdet för de säkerställda obligationer som kan nyttjas för egen räkning.” 

2. Artikel 5.5 ska ersättas med följande: 

"5. Icke omsättbara skuldförbindelser med säkerhet i inteckning omfattas av ett värderingsavdrag om 25,2 procent." 

3. Tabellerna 2, 2a och 3 i bilagan ska ersättas med följande: 
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”Tabell 2 

Värderingsavdrag (i procent) för godtagbara omsättbara tillgångar i avdragskategorierna I–IV  

Avdragskategorier 

Kreditkvalitet Återstående 
löptid (år) (*) 

Kategori I Kategori II Kategori III Kategori IV 

Fast kupong Nollkupong Rörlig 
kupong Fast kupong Nollkupong Rörlig 

kupong Fast kupong Nollkupong Rörlig 
kupong Fast kupong Nollkupong Rörlig kupong 

Steg 1 och 2 [0,1) 0,4 0,4 0,4 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 6,0 6,0 6,0 

[1,3) 0,8 1,6 0,4 1,2 2,0 0,8 1,6 2,4 0,8 8,0 8,4 6,0 

[3,5) 1,2 2,0 0,4 2,0 2,8 0,8 2,4 3,6 0,8 10,4 10,8 6,0 

[5,7) 1,6 2,4 0,8 2,8 3,6 1,2 3,6 4,8 1,6 11,6 12,4 8,0 

[7,10) 2,4 3,2 1,2 3,6 5,2 2,0 4,8 6,4 2,4 13,2 14,4 10,4 

[10, ∞) 4,0 5,6 1,6 6,4 8,4 2,8 7,2 10,4 3,6 16,0 20,4 11,6 

Steg 3 [0,1) 4,8 4,8 4,8 5,6 5,6 5,6 6,4 6,4 6,4 10,4 10,4 10,4 

[1,3) 5,6 6,4 4,8 7,6 10,8 5,6 9,6 12,0 6,4 18,0 20,0 10,4 

[3,5) 7,2 8,0 4,8 10,8 14,8 5,6 13,2 17,6 6,4 22,4 26,0 10,4 

[5,7) 8,0 9,2 5,6 11,2 16,0 7,6 14,8 20,8 9,6 24,4 28,0 18,0 

[7,10) 9,2 10,4 7,2 12,8 19,6 10,8 15,2 22,4 13,2 24,8 29,6 22,4 

[10, ∞) 10,4 12,8 8,0 15,2 23,6 11,2 15,6 24,0 14,8 25,2 30,4 24,4 

(*) dvs. [0,1) återstående löptid under 1 år, [1,3) återstående löptid minst 1 år men under 3 år osv.   
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Tabell 2a 

Värderingsavdrag (i procent) för godtagbara omsättbara tillgångar i avdragskategori V   

Kategori V 

Kreditkvalitet Vägd genomsnittlig livslängd (*) Värderingsavdrag 

Steg 1 och 2 

[0,1) 3,2 

[1,3) 3,6 

[3,5) 4,0 

[5,7) 7,2 

[7,10) 10,4 

[10, ∞) 16,0 

(*) Dvs. [0,1) WAL under 1 år, [1,3) WAL minst 1 år men under 3 år osv.   

Tabell 3 

Värderingsavdrag (i %) för godtagbara kreditfordringar 

Kreditkvalitet Återstående löptid (år) (*) Fast räntebetalning Rörlig räntebetalning 

Steg 1 och 2 

[0,1) 6,4 6,4 

[1,3) 9,6 6,4 

[3,5) 12,8 6,4 

[5,7) 14,8 9,6 

[7,10) 19,2 12,8 

[10, ∞) 28 14,8 

Steg 3 

[0,1) 12 12 

[1,3) 22,4 12 

[3,5) 29,2 12 

[5,7) 34,4 22,4 

[7,10) 36 29,2 

[10, ∞) 38,4 34,4 

(*) Dvs. [0,1) återstående löptid under 1 år, [1,3) återstående löptid minst 1 år men under 3 år osv.”   

Artikel 3 

Verkan och tillämpning 

1. Detta beslut får verkan samma dag som det delges de nationella centralbankerna. Det ska delges omedelbart efter 
antagandet och utan dröjsmål offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning. 

2. Artikel 1 ska tillämpas från och med den 8 april 2020, och artikel 2 ska tillämpas från och med den 20 april 2020. 
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Artikel 4 

Adressater 

Detta beslut riktar sig till de nationella centralbankerna. 

Utfärdat i Frankfurt am Main den 7 april 2020.  

Christine LAGARDE 

ECB:s ordförande     
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