
RIKTLINJER 

EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE (EU) 2015/1938 

av den 27 augusti 2015 

om ändring av Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2015/510 om genomförandet av 
Eurosystemets penningpolitiska ramverk (ECB/2015/27) 

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, artiklarna 9.2, 12.1, 14.3, 18.2 och artikel 20 första stycket, och 

av följande skäl: 

(1)  För att genomföra en gemensam penningpolitik krävs det en definition av de instrument och förfaranden som ska 
användas av Eurosystemet, som består av Europeiska centralbanken (ECB) och de nationella centralbankerna i de 
medlemsstater som har euron som valuta (nedan kallade de nationella centralbankerna), så att politiken kan 
tillämpas på ett enhetligt sätt i de medlemsstater som har euron som valuta. 

(2)  Genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk bör säkerställa att många olika motparter kan delta 
enligt gemensamma urvalskriterier. Dessa kriterier har utformats för att garantera en likabehandling av motparter 
i alla medlemsstater som har euron som valuta och säkerställa att motparterna uppfyller vissa tillsynskrav och 
operativa krav. 

(3)  Mot bakgrund av den senaste tidens utveckling på lagstiftningsområdet i samband med bankunionens 
genomförande har ECB-rådet beslutat att ytterligare förbättra de regler som gäller för motparter i Eurosystemets 
penningpolitiska transaktioner. 

(4)  ECB-rådet har beslutat att införa en ny kategori av godtagbara icke-omsättbara tillgångar i Eurosystemets ramverk 
för säkerheter, nämligen icke-omsättbara skuldinstrument med säkerhet i godtagbara kreditfordringar. 

(5)  Europeiska centralbankens riktlinje ECB/2014/60 (1) bör därför ändras i enlighet med detta. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 

Artikel 1 

Riktlinje ECB/2014/60 ska ändras på följande sätt:  

1. Titeln på riktlinje ECB/2014/60 ska ersättas med följande: 

”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)”. 
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(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). 



2. I artikel 2 ska punkt 10 ersättas med följande:  

”10) behörig myndighet (competent authority): en offentlig myndighet eller ett offentligt organ som officiellt har 
erkänts i nationell lagstiftning och som enligt nationell lagstiftning har befogenhet att utöva tillsyn över 
institut som en del av tillsynssystemet i den berörda medlemsstaten, inbegripet ECB när det gäller de uppgifter 
som den tilldelats genom rådets förordning (EU) nr 1024/2013 (*).  

(*) 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).”  

3. I artikel 2 ska punkt 23 ersättas med följande:  

”23) inhemsk användning (domestic use): när en motpart som är etablerad i en medlemsstat som har euron som 
valuta som säkerhet ställer 

a)  omsättbara tillgångar som emitterats och innehas i samma medlemsstat som den inhemska nationella 
centralbanken, 

b)  kreditfordringar där kreditavtalet regleras av lagstiftningen i den inhemska nationella centralbankens 
medlemsstat, 

c)  skuldförbindelser med säkerhet i inteckning (RMBD) som emitterats av enheter etablerade i den inhemska 
nationella centralbankens medlemsstat, 

d)  skuldförbindelser med säkerhet i godtagbara kreditfordringar som emitterats och innehas i samma 
medlemsstat som den inhemska nationella centralbanken.”  

4. I artikel 2 ska följande punkt 42a läggas till:  

”42a) rekapitalisering via apport med offentliga skuldinstrument (in-kind recapitalisation with public debt 
instruments): varje ökning av ett kreditinstituts tecknade kapital där tillskottet helt eller delvis betalas i form 
av en direkt placering i kreditinstitutet genom statens eller den offentliga sektorns skuldinstrument som har 
emitterats av den självständiga stat eller den offentligrättsliga enhet som tillför nytt kapital till kreditinstitutet.”  

5. I artikel 2 ska punkt 70 ersättas med följande:  

”70) icke-omsättbara tillgångar (non-marketable asset): någon av följande tillgångar – inlåning med fast löptid, 
kreditfordringar, skuldförbindelser med säkerhet i inteckning (RMBD) och skuldförbindelser med säkerhet i 
godtagbara kreditfordringar.”  

6. I artikel 2 ska följande punkt 70a läggas till:  

”70a) icke-omsättbara skuldförbindelser med säkerhet i godtagbara kreditfordringar (DECC): skuldförbindelser 

a) med direkt eller indirekt säkerhet i kreditfordringar som uppfyller Eurosystemets samtliga godtagbarhets
kriterier för kreditfordringar enligt del 4 avdelning III kapitel 1 avsnitt 1, om inte annat följer av 
artikel 107f, 

b)  som ger ’dubbel regressrätt’ mot i) ett kreditinstitut som är upphovsman för de underliggande 
kreditfordringarna och ii) den dynamiska säkerhetspool av underliggande kreditfordringar som avses i 
punkt a, och 

c)  för vilka det inte sker någon uppdelning på trancher efter risk.”  

7. Artikel 8.3 ska ersättas med följande: 

”3. ECB får under alla Eurosystemets affärsdagar genomföra finjusterande transaktioner för att motverka 
likviditetsobalanser under uppfyllandeperioden. Om en handelsdag, avvecklingsdag och återbetalningsdag inte 
infaller på NCB-affärsdagar, behöver den berörda nationella centralbanken inte genomföra sådana transaktioner.” 
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8. Artikel 55 ska ersättas med följande: 

”Artikel 55 

Kriterier för deltagande i Eurosystemets penningpolitiska transaktioner 

När det gäller Eurosystemets penningpolitiska transaktioner, med beaktande av artikel 57, ska Eurosystemet endast 
tillåta institut som uppfyller följande kriterier att delta: 

a)  De ska omfattas av Eurosystemets kassakravssystem enligt artikel 19.1 i ECBS-stadgan och ska inte ha beviljats 
något undantag från skyldigheterna enligt Eurosystemets kassakravssystem i enlighet med förordning (EG) 
nr 2531/98 och förordning (EG) nr 1745/2003 (ECB/2003/9). 

b)  De ska vara ett av följande: 

i)  Ett institut som står under någon form av EU/EES-harmoniserad tillsyn av behöriga myndigheter i enlighet 
med direktiv 2013/36/EU och förordning (EU) nr 575/2013. 

ii)  Ett offentligt ägt kreditinstitut enligt artikel 123.2 i fördraget som står under en tillsyn som är likvärdig med 
den tillsyn som behöriga myndigheter utövar enligt direktiv 2013/36/EU och förordning (EU) nr 575/2013. 

iii)  Ett institut som står under en icke-harmoniserad tillsyn av behöriga myndigheter som är likvärdig med den 
EU/EES-harmoniserade tillsyn som behöriga myndigheter utövar enligt direktiv 2013/36/EU och förordning 
(EU) nr 575/2013 (t.ex. filialer, etablerade i medlemsstater som har euron som valuta, till institut som är 
registrerade utanför EES). 

c)  De måste vara finansiellt solida i den mening som avses i artikel 55a. 

d)  De ska uppfylla de operativa krav som fastställs i den inhemska nationella centralbankens eller ECB:s avtal och 
föreskrifter avseende det specifika instrumentet eller den specifika transaktionen.”  

9. Följande artikel 55a ska läggas till: 

”Artikel 55a 

Bedömning av institutens finansiella soliditet 

1. Vid sin bedömning av de enskilda institutens finansiella soliditet kan Eurosystemet beakta följande tillsynsin
formation: 

a)  Kvartalsinformation om kapitalrelationer, bruttosoliditet och likviditetsgrad som enligt förordning (EU) 
nr 575/2013 rapporteras på individuell nivå och gruppnivå, i enlighet med tillsynskraven, eller 

b)  i tillämpliga fall tillsynsinformation som är likvärdig med den information som anges under punkt a. 

2. Om institutets tillsynsmyndighet inte tillhandahåller sådan tillsynsinformation till institutets inhemska 
nationella centralbank och ECB, får antingen den inhemska nationella centralbanken eller ECB kräva att institutet 
ska tillhandahålla denna information. Om denna information lämnas direkt av ett institut, ska detta institut även 
överlämna den berörda tillsynsmyndighetens bedömning av informationen. Det kan även krävas ett ytterligare intyg 
från en extern revisor. 

3. Filialer ska rapportera information om kapitalrelationer, bruttosoliditet och likviditetsgrad enligt förordning 
(EU) nr 575/2013 eller, i tillämpliga fall, likvärdig information, för det institut som filialen tillhör, på individuell 
nivå och gruppnivå, i enlighet med tillsynskraven. 

4. När det gäller den finansiella soliditeten för institut som har omfattats av rekapitalisering via apport med 
offentliga skuldinstrument kan Eurosystemet säkerställa att de kapitalrelationer som rapporteras enligt förordning 
(EU) nr 575/2013 är uppfyllda genom att beakta de metoder som har tillämpats och den roll som dessa rekapitali
seringar via apport har spelat, vilket inbegriper instrumentens typ och likviditet samt vilket marknadstillträde som 
emittenten av dessa instrument har haft. 
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5. Tillgångsförvaltningsenheter som är ett resultat av en resolutionsåtgärd i form av tillämpningen av ett verktyg 
för avskiljande av tillgångar i enlighet med artikel 26 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 
nr 806/2014 (*) eller nationell lagstiftning som genomför artikel 42 i Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/59/EU (**) ska inte vara berättigade att få tillgång till Eurosystemets penningpolitiska transaktioner.  

(*) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 806/2014 av den 15 juli 2014 om fastställande av enhetliga 
regler och ett enhetligt förfarande för resolution av kreditinstitut och vissa värdepappersföretag inom ramen för 
en gemensam resolutionsmekanism och en gemensam resolutionsfond och om ändring av förordning (EU) 
nr 1093/2010 (EUT L 225, 30.7.2014, s. 1). 

(**) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inrättande av en ram för 
återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av rådets direktiv 
82/891/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 
2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU och 2013/36/EU samt Europaparlamentets och rådets förordningar 
(EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012 (EUT L 173, 12.6.2014, s. 190).”  

10. Artikel 96.3 ska ersättas med följande: 

”3. För gäldenärer eller borgensmän som är multilaterala utvecklingsbanker eller internationella organisationer 
gäller inte bestämmelserna i punkt 1 respektive 2 och de är godtagbara oavsett av hemvisten.”  

11. Artikel 99 ska ersättas med följande: 

”Artikel 99 

Ytterligare rättsliga krav för kreditfordringar 

1. För att säkerställa att en giltig säkerhet skapas för kreditfordringar och att en kreditfordran snabbt kan 
realiseras om en motpart fallerar, måste ytterligare rättsliga krav uppfyllas. Dessa rättsliga krav gäller följande: 

a)  Kontroll av att kreditfordringar existerar. 

b)  Giltigheten av avtalet om mobilisering av kreditfordringar. 

c)  Full verkan av mobiliseringen gentemot tredje part. 

d)  Inga begränsningar avseende mobilisering och realisering av kreditfordringar. 

e)  Inga begränsningar avseende banksekretess och konfidentialitet. 

2. Innehållet i dessa rättsliga krav framgår av artiklarna 100–105. Ytterligare detaljer om de nationella rättsord
ningarnas särdrag framgår av respektive nationella centralbanks nationella dokumentation.”  

12. I del 4 avdelning III kapitel 1 ska följande avsnitt läggas till: 

”Avsnitt 4 

Godtagbarhetskriterier för skuldförbindelser med säkerhet i godtagbara kreditfordringar (DECC) 

Artikel 107a 

Godtagbara typer av tillgångar 

1. Godtagbara typer av tillgångar ska vara skuldförbindelser i enlighet med definitionen av DECC i artikel 2.70a. 

2. DECC ska ha ett fast och villkorslöst kapitalbelopp samt en kupongstruktur som uppfyller kriterierna i 
artikel 63. Säkerhetspoolen får endast omfatta kreditfordringar för vilka det finns 

a)  en särskild DECC-mall för uppgifter på lån-nivå, eller 
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b)  en ABS-mall för uppgifter på lån-nivå i enlighet med artikel 73. 

3. De underliggande kreditfordringarna ska ha beviljats gäldenärer som är etablerade i en medlemsstat som har 
euron som valuta. Upphovsmannen ska vara en av Eurosystemets motparter som är etablerad i en medlemsstat som 
har euron som valuta, och emittenten ska ha förvärvat kreditfordran från upphovsmannen. 

4. DECC-emittenten ska vara ett SPV-företag som är etablerat i en medlemsstat som har euron som valuta. Andra 
transaktionsparter än emittenten, gäldenärerna för de underliggande kreditfordringarna och upphovsmannen ska 
vara etablerade inom EES. 

5. DECC måste vara denominerade i euro eller i någon av de tidigare valutorna i de medlemsstater som har 
infört euron. 

6. Efter att ha genomfört en positiv bedömning ska Eurosystemet godkänna DECC-strukturen som godtagbar 
säkerhet för Eurosystemet. 

7. Tillämplig rätt för DECC, upphovsmannen, gäldenärerna och, i förekommande fall, borgensmannen för de 
underliggande kreditfordringarna, de underliggande kreditavtalen och varje avtal som säkerställer den direkta eller 
indirekta överföringen av de underliggande kreditfordringarna från upphovsmannen till emittenten ska vara 
lagstiftningen i den jurisdiktion där emittenten är etablerad. 

8. DECC ska uppfylla de krav i fråga om emissionsort och avvecklingsförfaranden som fastställs i artiklarna 66 
och 67. 

Artikel 107b 

DECC ska inte vara efterställda 

DECC får ej medföra någon rätt till kapital och/eller ränta som är efterställd andra skuldinstrument som emittenten 
gett ut. 

Artikel 107c 

Krav på kreditvärdighet 

En DECC ska uppfylla Eurosystemets kreditkvalitetskrav som anges i del 4 avdelning III kapitel 2 avsnitt 3. 

Artikel 107d 

Emittentens förvärv av de underliggande kreditfordringarna 

Poolen av underliggande kreditfordringar ska ha förvärvats av emittenten från upphovsmannen på ett sätt som 
Eurosystemet anser vara en ’verklig försäljning’ eller likvärdiga med en ’verklig försäljning’ som kan göras gällande 
mot tredje part, och som är utom räckhåll för upphovsmannen och dennes fordringsägare, även för det fall 
upphovsmannen blir insolvent. 

Artikel 107e 

Transparenskrav för DECC 

1. DECC ska uppfylla transparenskrav när det gäller DECC-strukturen respektive de individuella underliggande 
kreditfordringarna. 

2. För DECC-strukturen ska det offentliggöras detaljerad information om nyckeldata för DECC-transaktionerna, 
med uppgift om parterna i transaktionen, en sammanfattning av DECC:s viktigaste strukturella komponenter, en 
sammanfattande beskrivning av denna säkerhet samt villkoren för DECC. I samband med sin bedömning får 
Eurosystemet kräva transaktionsdokumentation och juridiska utlåtanden från varje tredje part som det anser vara 
relevant, bl.a. men inte uteslutande emittenten och/eller upphovsmannen. 
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3. För de underliggande individuella kreditfordringarna ska omfattande och standardiserade uppgifter på lån-nivå 
om poolen av underliggande kreditfordringar tillhandahållas i enlighet med de förfaranden som framgår av 
bilaga VIII, med undantag för rapporteringsfrekvens och övergångsperiod. För att DECC ska vara godtagbara måste 
alla underliggande kreditfordringar vara homogena, dvs. det ska vara möjligt att rapportera dem med en enda mall 
för uppgifter på lån-nivå. Efter sin utvärdering av de relevanta uppgifterna får Eurosystemet fastställa att en DECC 
inte är homogen. 

4. Uppgifter på lån-nivå ska rapporteras minst månadsvis, och senast en månad efter stoppdatum. Stoppdatum 
för rapportering av uppgifter på lån-nivå ska vara den sista kalenderdagen i månaden. Om uppgifterna på lån-nivå 
inte rapporteras eller uppdateras inom en månad efter stoppdatum, ska denna DECC inte längre godtas. 

5. De krav på uppgiftskvalitet som gäller för ABS ska tillämpas på DECC, vilket också inbegriper de särskilda 
DECC-mallarna för uppgifter på lån-nivå. Det ska inte tillämpas någon övergångsperiod för att en DECC ska uppnå 
det lägsta godtagbara poängtalet för uppgifter på lån-nivå. 

6. I sin bedömning av godtagbarheten beaktar Eurosystemet a) huruvida obligatoriska uppgifter saknas, 
och b) hur många enskilda fält med uppgifter på lån-nivå som saknar meningsfullt innehåll. 

Artikel 107f 

Typer av godtagbara underliggande kreditfordringar 

1. Varje underliggande kreditfordran ska uppfylla de godtagbarhetskriterier för kreditfordringar som anges i del 4 
avdelning III kapitel 1 avsnitt 1, om inte annat följer av ändringarna i denna artikel. 

2. För att säkerställa att en giltig säkerhet skapas för underliggande kreditfordringar, så att emittenten och 
innehavarna av DECC snabbt kan realisera dessa fordringar om upphovsmannen fallerar, måste ytterligare rättsliga 
krav uppfyllas i enlighet med punkterna 3–9: 

a)  Kontroll av att underliggande kreditfordringar existerar. 

b)  Giltigheten av avtalet om mobilisering av underliggande kreditfordringar. 

c)  Full verkan av mobiliseringen gentemot tredje part. 

d)  Inga begränsningar avseende överföringen av underliggande kreditfordringar. 

e)  Inga begränsningar avseende realiseringen av underliggande kreditfordringar. 

f)  Inga begränsningar avseende banksekretess och konfidentialitet. 

Ytterligare detaljer om de nationella rättsordningarnas särdrag ska framgå av respektive nationella centralbanks 
nationella dokumentation. 

3. Den nationella centralbanken i det land där upphovsmannen är etablerad, eller tillsynsmyndigheterna eller 
externa revisorer, ska genomföra en engångskontroll av de förfaranden som upphovsmannen tillämpar för att lämna 
information till Eurosystemet om de underliggande kreditfordringarna. 

4. Den nationella centralbanken i det land där upphovsmannen är etablerad ska vidta åtminstone följande 
åtgärder för att kontrollera att de underliggande kreditfordringarna existerar: 

a)  Minst en gång per kvartal ska den erhålla en skriftlig bekräftelse från upphovsmännen där dessa försäkrar att 

i)  de underliggande kreditfordringarna existerar (i stället för bekräftelsen kan man även göra en avstämning 
mot uppgifter i centrala kreditregister, om sådana register finns), 

ii)  de underliggande kreditfordringarna uppfyller de godtagbarhetskriterier som tillämpas av Eurosystemet, 
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iii)  sådana underliggande kreditfordringar inte samtidigt används som säkerhet med någon tredje part som 
förmånstagare och att upphovsmannen inte kommer att mobilisera några sådana underliggande 
kreditfordringar som säkerhet och lämna dem till Eurosystemet eller någon tredje part, 

iv)  upphovsmannen senast följande affärsdag meddelar den berörda nationella centralbanken om alla händelser 
som i väsentlig grad påverkar värdet på säkerheten för de underliggande kreditfordringarna, i synnerhet om 
förtida, partiella eller fullständiga återbetalningar, nedgraderingar eller väsentliga förändringar i villkoren för 
de underliggande kreditfordringarna. 

b)  Den nationella centralbank i det land där upphovsmannen är etablerad eller relevanta centrala kreditregister, 
behöriga banktillsynsmyndigheter eller externa revisorer ska göra stickprov av kvaliteten och riktigheten i 
upphovsmännens skriftliga intyg, antingen genom att infordra originaldokumenten eller genom besök på plats. 
Den information som kontrolleras för varje underliggande kreditfordran ska som ett minimum omfatta de 
kriterier som medför att en underliggande kreditfordran existerar och kan godtas. För upphovsmän som har 
interna ratingsystem (IRB) som godkänts av ECAF ska ytterligare kontroller göras av kreditkvalitetsbedömningen 
av underliggande kreditfordringar som omfattar en kontroll av sannolikheten för fallissemang (PD) avseende 
gäldenärerna bakom de kreditfordringar som utgör säkerhet för DECC och som används som säkerhet vid 
Eurosystemets kredittransaktioner. 

c)  För kontroller enligt artikel 107f.3, 107.4 a eller 107.4 b som genomförs av nationella centralbanker i det land 
där upphovsmannen är etablerad, tillsynsmyndigheter, externa revisorer eller centrala kreditregister måste 
granskaren vara behörig att genomföra en sådan utredning, antingen på grund av avtal eller gällande nationella 
regler. 

5. Avtalet om överföringen av de underliggande kreditfordringarna till emittenten eller om mobilisering av dessa 
kreditfordringar genom överföring, överlåtelse eller panträtt måste vara giltigt mellan emittenten och 
upphovsmannen och/eller mottagaren/förvärvaren/panthavaren, beroende på situationen, enligt den tillämpliga 
nationella lagstiftningen. Alla rättsliga formaliteter som krävs för att säkerställa avtalets giltighet och den giltiga 
indirekta eller direkta överföringen av de underliggande kreditfordringarna som säkerhet måste uppfyllas av 
upphovsmannen och/eller mottagaren, beroende på situationen. Beroende på den tillämpliga nationella 
lagstiftningen gäller nedanstående avseende underrättelse av gäldenären. 

a)  Det kan ibland krävas att gäldenären underrättas i förväg eller att en registrering är nödvändig för i) den (direkta 
eller indirekta) överföringen av de underliggande kreditfordringarna till emittenten, eller ii) när motparter 
mobiliserar DECC som säkerhet till den inhemska nationella centralbanken för att överföringen eller 
mobiliseringen ska få full verkan mot tredje part, och i synnerhet iii) för att säkerställa emittentens förmånsrätt 
(med avseende på de underliggande kreditfordringarna) och/eller den inhemska nationella centralbankens 
förmånsrätt (med avseende på DECC som säkerhet) gentemot andra borgenärer. I så fall krävs sådan 
underrättelse eller registrering i) i förväg eller vid den tidpunkt då den underliggande kreditfordringen faktiskt 
överförs (direkt eller indirekt) till emittenten, eller ii) vid den tidpunkt då motparterna mobiliserar DECC som 
säkerhet för den inhemska nationella centralbanken. 

b)  Om gäldenären inte i förväg måste underrättas och någon registrering inte är nödvändig i enlighet med punkt a, 
såsom framgår av den tillämpliga nationella dokumentationen, krävs att gäldenären underrättas i efterhand. En 
underrättelse av gäldenären i efterhand betyder att denne informeras, såsom framgår av den nationella 
dokumentationen, om att de underliggande kreditfordringarna överförs eller mobiliseras direkt efter ett 
fallissemang eller en liknande kredithändelse enligt vad som framgår av den tillämpliga nationella 
dokumentationen. 

c)  Punkterna a och b är minimikrav. Eurosystemet får besluta om underrättelse i förväg eller registrering i andra fall 
än de situationer som beskrivs ovan, inklusive sådana fall som gäller innehavarpapper. 

6. De underliggande kreditfordringarna ska vara fullt överförbara och kunna överföras till emittenten utan 
inskränkning. De underliggande kreditfordringsavtalen eller andra avtal mellan upphovsmannen och gäldenären ska 
inte innehålla några förbehåll gällande överföringen av säkerhet. De underliggande kreditfordringsavtalen eller andra 
avtal mellan upphovsmannen och gäldenären ska inte innehålla några förbehåll gällande realiseringen av de 
underliggande kreditfordringarna, och inte heller några förbehåll i fråga om form, tid eller andra krav gällande 
realiseringen, så att Eurosystemet ska kunna realisera DECC:s säkerhet. 

7. Trots vad som sägs i punkt 6 ska bestämmelserna som begränsar överlåtelse av syndikerade lån till en bank, 
ett finansinstitut eller enheter som regelbundet hanterar eller har upprättats för att ge, förvärva eller investera i lån, 
värdepapper eller andra finansiella tillgångar, inte anses utgöra någon begränsning avseende realiseringen av 
underliggande kreditfordringar. 
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8. Trots vad som sägs i punkterna 6 och 7 ska en s.k. facility agent som utsetts för att ta emot och 
vidarebefordra betalningar samt administrera lånet inte anses utgöra någon begränsning avseende överföring och 
realisering av ett syndikerat lån förutsatt att 

a)  agenten är ett kreditinstitut som är beläget i en medlemsstat, och 

b)  servicerelationen mellan den relevanta syndikatsmedlemmen och agenten kan överföras tillsammans med, eller 
som en del av, det syndikerade lånet. 

9. Upphovsmannen och gäldenären ska ha avtalat om att gäldenären ovillkorligen samtycker till att 
upphovsmannen, emittenten och varje motpart som mobiliserar DECC till Eurosystemet överlämnar uppgifter om 
den underliggande kreditfordringen och gäldenären som krävs av den berörda nationella centralbanken för att 
säkerställa att en giltig säkerhet skapas för underliggande kreditfordringar samt att de underliggande 
kreditfordringarna snabbt kan realiseras om upphovsmannen/emittenten fallerar.”  

13. I del 4 avdelning III kapitel 2 ska följande avsnitt läggas till: 

”Avsnitt 3 

Eurosystemets kreditkvalitetskrav för skuldförbindelser med säkerhet i godtagbara kreditfordringar (DECC) 

Artikel 112a 

Eurosystemets kreditkvalitetskrav för skuldförbindelser med säkerhet i godtagbara kreditfordringar (DECC) 

1. DECC ska inte omfattas av kravet att bli bedömd av någon av de fyra källor för kreditbedömningar som 
godtas av Eurosystemet i enlighet med de allmänna godtagbarhetskriterierna i avdelning V i del 4. 

2. Varje underliggande kreditfordran i säkerhetspoolen av DECC ska ha en kreditbedömning från någon av de 
fyra källor för kreditbedömningar som godtas av Eurosystemet i enlighet med de allmänna godtagbarhetskriterierna 
i avdelning V i del 4. Det kreditbedömningssystem eller den kreditbedömningskälla som används ska dessutom vara 
samma system eller källa som har valts ut av upphovsmannen i enlighet med artikel 110. De regler om 
Eurosystemets kreditkvalitetskrav för underliggande kreditfordringar som framgår av avsnitt 1 ska gälla. 

3. Kreditkvaliteten för varje underliggande kreditfordran i säkerhetspoolen av DECC bedöms utifrån gäldenärens 
eller borgensmannens kreditvärdighet, som minst ska uppfylla kreditkvalitetssteg 3 enligt Eurosystemets 
harmoniserade riskklasskala.”  

14. I del 4 avdelning IV kapitel 2 ska följande artikel läggas till: 

”Artikel 133a 

Riskkontrollåtgärder för skuldförbindelser med säkerhet i godtagbara kreditfordringar (DECC) 

Varje underliggande kreditfordran som ingår i säkerhetspoolen ska omfattas av ett värderingsavdrag som tillämpas 
individuellt enligt de regler som fastställs i artikel 131. Det sammanlagda värdet av de underliggande 
kreditfordringar som ingår i säkerhetspoolen efter tillämpningen av värderingsavdrag ska alltid minst uppgå till 
värdet av DECC:s utestående kapitalbelopp. Om det sammanlagda värdet sjunker under det tröskelvärde som avses i 
föregående mening, ska DECC åsättas värdet noll.”  

15. I del 4 avdelning VIII ska följande artikel 138a läggas till: 

”Artikel 138a 

Användning av skuldinstrument i samband med rekapitalisering via apport med offentliga skuldinstrument 

Offentliga skuldinstrument som används i samband med rekapitalisering via apport av en motpart får endast 
användas som säkerhet av denna motpart eller av en annan motpart som denna motpart har ’nära förbindelser’ med 
enligt definitionen i artikel 138.2, om Eurosystemet anser att deras emittent har en lämplig grad av marknads
tillträde, även med hänsyn till den roll som dessa instrument spelar vid rekapitaliseringen.” 
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16. Artikel 148 ska ersättas med följande: 

”Artikel 148 

Allmänna principer 

1. Motparter får använda godtagbara tillgångar gränsöverskridande inom euroområdet för alla typer av 
Eurosystemets kredittransaktioner. 

2. Motparter får mobilisera andra godtagbara tillgångar än inlåning med fast löptid och skuldförbindelser med 
säkerhet i godtagbara kreditfordringar (DECC) för gränsöverskridande användning i enlighet med nedanstående. 

a) Omsättbara tillgångar ska mobiliseras genom i) godtagbara förbindelser mellan EES-värdepappersavveck
lingssystem som uppfyller de krav som fastställs i Eurosystemets bedömningsramverk, ii) tillämpliga förfaranden 
i CCBM, iii) godtagbara förbindelser i kombination med CCBM. 

b)  Kreditfordringar och skuldförbindelser med säkerhet i inteckning (RMBD) ska mobiliseras i enlighet med 
tillämpliga förfaranden i CCBM eftersom de inte kan överföras via värdepappersavvecklingssystem. 

3. Omsättbara tillgångar får användas genom ett centralbankskonto hos ett värdepappersavvecklingssystem i ett 
annat land än det där den berörda nationella centralbanken är belägen om Eurosystemet har godkänt användningen 
av ett sådant konto. 

4. De Nederlandsche Bank får använda sitt konto hos Euroclear Bank för att avveckla säkerheter i euroobli
gationer som emitterats hos denna internationella värdepapperscentral. The Central Bank of Ireland har tillstånd att 
öppna ett liknande konto hos Euroclear Bank. Detta konto kan utnyttjas för alla godtagbara tillgångar som hålls hos 
Euroclear Bank, dvs. inbegripet godtagbara tillgångar som överförts till Euroclear Bank via godtagbara förbindelser. 

5. Motparter ska genomföra överföringar av godtagbara tillgångar via sina värdepappersavvecklingskonton i 
värdepappersavvecklingssystem som godkänts enligt Eurosystemets bedömningsramverk. 

6. Motparter som inte har något pantkonto hos en nationell centralbank eller inte har något värdepappersavveck
lingskonto hos ett värdepappersavvecklingssystem som godkänts enligt Eurosystemets bedömningsramverk får 
avveckla transaktioner via ett korrespondentkreditinstituts värdepappersavvecklingskonto eller pantkonto.”  

17. Artikel 158 ska ersättas med följande: 

”Artikel 158 

Diskretionära åtgärder som kan vidtas av försiktighetsskäl eller då fallissemang inträffar 

1. Eurosystemet får vidta följande åtgärder av försiktighetsskäl: 

a)  Stänga av, begränsa eller utesluta en motpart från tillgång till Eurosystemets penningpolitiska transaktioner, 
enligt avtal och föreskrifter som tillämpas av den inhemska nationella centralbanken eller ECB. 

b)  Avvisa, begränsa användningen av eller tillämpa extra värderingsavdrag på tillgångar som mobiliserats som 
säkerhet vid Eurosystemets kredittransaktioner av en specifik motpart på basis av information som Eurosystemet 
bedömer som relevant, i synnerhet om motpartens kreditvärdighet verkar uppvisa en hög korrelation med kredit
kvaliteten på de tillgångar som mobiliserats som säkerhet. 

2. Motparter som står under tillsyn i enlighet med artikel 55 b i men som inte uppfyller kapitalbaskravet enligt 
förordning (EU) nr 575/2013, på individuell basis och/eller gruppbasis, i enlighet med tillsynskraven, samt 
motparter som står under likvärdig tillsyn i enlighet med artikel 55 b iii men som inte uppfyller krav jämförbara 
med kapitalbaskravet enligt förordning (EU) nr 575/2013, på individuell basis och/eller gruppbasis, ska av försiktig
hetsskäl stängas av, begränsas eller uteslutas från tillgång till Eurosystemets penningpolitiska transaktioner. 
Undantag görs i de fall då Eurosystemet anser att kraven på nytt kan uppfyllas genom att det i rätt tid genomförs 
lämpliga rekapitaliseringsåtgärder som har fastställts av ECB-rådet. 
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3. När det gäller bedömningen av den finansiella soliditeten för en motpart i enlighet med artikel 55 c får 
Eurosystemet, utan att detta påverkar tillämpningen av andra diskretionära åtgärder, av försiktighetsskäl stänga av, 
begränsa eller utesluta tillgången till Eurosystemets penningpolitiska transaktioner för följande motparter: 

a)  Motparter för vilka information om kapitalrelationer enligt förordning (EU) nr 575/2013 inte har tillhandahållits 
till berörd nationell centralbank och ECB i tid, och senast inom 14 veckor efter utgången av respektive kvartal. 

b)  Motparter som inte omfattas av rapporteringskravet för kapitalrelationer enligt förordning (EU) nr 575/2013 
men för vilka likvärdig information enligt artikel 55 b iii inte har lämnats till berörd nationell centralbank och 
ECB i tid, och senast inom 14 veckor efter utgången av respektive kvartal. 

Vid avstängning, begränsning eller uteslutande från tillgången till Eurosystemets penningpolitiska transaktioner kan 
tillgången återställas så snart relevant information har tillhandahållits till berörd nationell centralbank och ECB, och 
Eurosystemet fastställer att motparten uppfyller kriteriet om finansiell soliditet enligt artikel 55 c. 

4. Utan att det påverkar tillämpningen av andra diskretionära åtgärder ska Eurosystemet av försiktighetsskäl 
begränsa tillgången till Eurosystemets penningpolitiska transaktioner för motparter som av berörda myndigheter 
anses ’fallera, eller sannolikt komma att fallera’ enligt villkoren i artikel 18.4 a–d i förordning (EU) nr 806/2014 
eller i den nationella lagstiftning som genomför artikel 32.4 a–d i direktiv 2014/59/EU. Begränsningen ska 
motsvara den nivå av tillgång till Eurosystemets kredittransaktioner som gäller vid den tidpunkt då sådana 
motparter anses ’fallera, eller sannolikt komma att fallera’. 

5. Utöver att begränsa tillgången till Eurosystemets penningpolitiska transaktioner enligt punkt 4 får 
Eurosystemet av försiktighetsskäl stänga av, ytterligare begränsa eller utesluta en motpart från tillgång till 
Eurosystemets penningpolitiska transaktioner om denna motpart anses ’fallera, eller sannolikt komma att fallera’ 
enligt punkt 4 och något av följande villkor är uppfyllt: 

a)  Motparten omfattas inte av någon av resolutionsmyndighetens resolutionsåtgärder eftersom det finns rimliga 
utsikter att en alternativ åtgärd från den privata sektorn eller en tillsynsåtgärd som avses i artikel 18.1 b i 
förordning (EU) nr 806/2014 samt nationell lagstiftning som genomför artikel 32.1 b i direktiv 2014/59/EU, 
inom rimlig tid skulle kunna förhindra institutets fallissemang, med tanke på hur den alternativa åtgärden från 
den privata sektorn eller tillsynsåtgärden utvecklas. 

b)  Motparten bedöms uppfylla villkoren för resolution enligt artikel 18.1 i förordning (EU) nr 806/2014 eller 
nationell lagstiftning som genomför artikel 32.1 i direktiv 2014/59/EU, med tanke på hur resolutionsåtgärden 
utvecklas. 

c)  Motparten är ett resultat av en resolutionsåtgärd enligt definitionen i artikel 3.10 i förordning (EU) nr 806/2014 
samt nationell lagstiftning som genomför artikel 2.40 i direktiv 2014/59/EU eller ett resultat av en alternativ 
åtgärd från den privata sektorn eller en tillsynsåtgärd som avses i artikel 18.1 b i förordning (EU) nr 806/2014 
samt nationell lagstiftning som genomför artikel 32.1 b i direktiv 2014/59/EU. 

6. Utöver att begränsa tillgången till Eurosystemets penningpolitiska transaktioner enligt punkt 4 får 
Eurosystemet av försiktighetsskäl stänga av, ytterligare begränsa eller utesluta motparter som anses ’fallera, eller 
sannolikt komma att fallera’ från tillgång till Eurosystemets penningpolitiska transaktioner, om dessa motparter inte 
omfattas av några resolutionsåtgärder och det inte heller finns rimliga utsikter att en alternativ åtgärd från den 
privata sektorn eller en tillsynsåtgärd som avses i artikel 18.1 b i förordning (EU) nr 806/2014 samt nationell 
lagstiftning som genomför artikel 32.1 b i direktiv 2014/59/EU, inom rimlig tid skulle kunna förhindra institutets 
fallissemang. 

7. Om en sådan diskretionär åtgärd grundas på tillsynsinformation ska Eurosystemet använda sådan information, 
oavsett om den härrör från tillsynsmyndigheter eller motparter, på ett sätt som överensstämmer med, och är 
nödvändigt för, genomförandet av Eurosystemets uppgift att bedriva penningpolitik. 

8. Om det föreligger en kredithändelse får Eurosystemet stänga av, begränsa eller utesluta motparter från 
tillgången till Eurosystemets penningpolitiska transaktioner om dessa motparter har fallerat till följd av att de har 
åsidosatt någon skyldighet enligt de avtal eller föreskrifter som Eurosystemet tillämpar. 
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9. Alla Eurosystemets diskretionära åtgärder ska tillämpas på ett rimligt och icke-diskriminerande sätt och vara 
motiverade av Eurosystemet.”  

18. Artikel 170.2 ska ersättas med följande: 

”2. Rätt forum för lösning av tvister ska vara domstolar i den medlemsstat som har euron som valuta och där 
den nationella centralbanken är belägen, dock utan att detta inverkar på behörigheten för Europeiska unionens 
domstol.” 

Artikel 2 

Verkan och genomförande 

1. Denna riktlinje får verkan samma dag som den delges de nationella centralbankerna. 

2. De nationella centralbankerna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa denna riktlinje och tillämpa 
dem från och med den 2 november 2015. De ska senast den 6 oktober 2015 informera ECB 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 27 augusti 2015. 

På ECB-rådets vägnar 
Mario DRAGHI 

ECB:s ordförande  
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