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EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE (EU) 2020/1691
av den 25 september 2020
om ändring av riktlinje ECB/2014/31 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets
refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas
(ECB/2020/47)

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 5.1, 12.1, 14.3 samt 18.2, och
av följande skäl:
(1)

Värdepapper med bakomliggande tillgångar där de bakomliggande tillgångarna inkluderar bolån eller lån till små
och medelstora företag eller båda dessa kategorier och som inte uppfyller vissa krav som framgår av artikel 3.5 i
Europeiska centralbankens riktlinje ECB/2014/31 (1) bör inte längre vara en godtagbar säkerhet för Eurosystemet,
eftersom denna tillgångsklass aldrig har använts.

(2)

För att undvika att oproportionerliga straffavgifter tas ut bör beräkningsmetoden för straffavgifter ändras i de fall då
kreditfordringar som inte uppfyller kraven i artikel 154.1 c i Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2015/510
(ECB/2014/60) (2) ingår i en pool av ytterligare kreditfordringar enligt artikel 4 i riktlinje ECB/2014/31.

(3)

Riktlinje ECB/2014/31 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Ändringar
Riktlinje ECB/2014/31 ska ändras på följande sätt:
1. I artikel 3 ska punkt 5 utgå.
2. Artikel 4 ska ändras på följande sätt:
a) Punkt 2 första meningen ska ersättas med följande:
”De nationella centralbanker som beslutar att godta kreditfordringar enligt punkt 1 ska ta fram kriterier för vilka
kreditfordringar som godtas samt riskkontrollåtgärder för detta ändamål genom att ange avstegen från kraven i
riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60).”
b) Följande punkt ska läggas till:
”5.
För åsidosättande av någon skyldighet som framgår av artikel 154.1 c i riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/
60) ska summan av de värden som står i strid med en sådan skyldighet för alla kreditfordringar som inte uppfyller
kraven och som ingår i en pool av kreditfordringar beaktas när straffavgiften beräknas i enlighet med bilaga VII till
den riktlinjen.”
(1) Europeiska centralbankens riktlinje ECB/2014/31 av den 9 juli 2014 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets
refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas samt om ändring av riktlinje ECB/2007/9 (EUT L 240, 13.8.2014, s. 28).
(2) Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2015/510 av den 19 december 2014 om genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska
ramverk (riktlinjen om den allmänna dokumentationen) (ECB/2014/60) (EUT L 91, 2.4.2015, s. 3).
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Artikel 2
Verkan och genomförande
1.
Denna riktlinje får verkan samma dag som den delges de nationella centralbankerna i de medlemsstater som har
euron som valuta.
2.
De nationella centralbankerna i de medlemsstater som har euron som valuta ska vidta de åtgärder som är nödvändiga
för att följa denna riktlinje och tillämpa dem från och med den 1 januari 2021. De ska senast den 6 november 2020
informera Europeiska centralbanken 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 25 september 2020.

På ECB-rådets vägnar
Christine LAGARDE
ECB:s ordförande

