
RIKTLINJER 

EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE (EU) 2015/732 

av den 16 april 2015 

om ändring av riktlinje (EU) 2015/510 om genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska 
ramverk (ECB/2014/60) (ECB/2015/20) 

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)  Enligt artikel 12.1 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken (nedan kallad 
ECBS-stadgan), ska ECB utforma unionens gemensamma monetära politik och anta de riktlinjer som behövs för 
att genomföra denna. I enlighet med artikel 14.3 i ECBS-stadgan ska de nationella centralbankerna handla i 
överensstämmelse med dessa riktlinjer. Denna riktlinje riktar sig därför till Eurosystemet. De regler som framgår 
av denna riktlinje ska genomföras av de nationella centralbankerna med hjälp av avtal eller föreskrifter. Motparter 
måste uppfylla de regler som de nationella centralbankernas genomför med hjälp av avtal eller föreskrifter. 

(3)  Enligt artikel 18.1 i ECBS-stadgan får Eurosystemet verka för de finansiella marknaderna genom att köpa och 
sälja fordringar och lätt omsättningsbara värdepapper med leverans (omgående eller på termin) eller enligt 
återköpsavtal och genom att ge och ta upp lån i sådana fordringar och värdepapper, såväl i euro som i andra 
valutor, samt genom transaktioner med ädelmetaller. Enligt artikel 18.1 andra strecksatsen får Eurosystemet 
utföra lånetransaktioner med kreditinstitut och andra marknadsaktörer. 

(4)  För att skydda Eurosystemet från motpartsrisken förskriver artikel 18.1 andra strecksatsen i ECBS-stadgan att 
Eurosystemet, när det utför lånetransaktioner med kreditinstitut och andra marknadsaktörer, endast ska bevilja 
lån mot tillfredsställande säkerheter. 

(5)  För att garantera likabehandling av motparter, och för att öka den operativa effektiviteten och transparensen, 
måste tillgångarna uppfylla vissa gemensamma kriterier i alla medlemsstater som har euron som valuta för att 
vara godtagbara som säkerhet vid Eurosystemets kreditoperationer. 

(6)  Eurosystemet har utvecklat ett gemensamt ramverk för tillgångar som godtas som säkerhet så att Eurosystemets 
alla kredittransaktioner utförs på ett harmoniserat sätt när denna riktlinje genomförs i de medlemsstater som har 
euron som valuta. 

(7)  Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) (1) bör ändras för att spegla ändringar i 
Eurosystemets ramverk för ställande av säkerheter avseende godkända kupongstrukturer för omsättbara tillgångar. 
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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). 



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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 

Artikel 1 

Artikel 63 i riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) ska ersättas med följande: 

”Artikel 63 

Godkända kupongstrukturer för omsättbara tillgångar 

1. För att vara godtagbara, måste skuldinstrument fram till en slutlig inlösen ha någon av följande 
kupongstrukturer: 

a)  fast kupong, nollkupong eller kupong med räntetrappa med förutbestämda kupongbetalningar och förutbestämt 
kupongvärde som ej får resultera i ett negativt kassaflöde, eller 

b)  en kupong med rörlig ränta får ej resultera i ett negativt kassaflöde och har följande struktur: 
kupongränta = (referensränta * l) ± x, med f ≤ kupongränta ≤ c, där: 

i)  referensräntan är endast en av följande vid en viss tidpunkt: 

—  en europenningmarknadsränta, t.ex. Euribor, Libor eller liknande index, 

—  en konstant swappränta till förfallodagen, t.ex. CMS, EIISDA, Eusa, 

— avkastningen på en av euroområdets statsobligationer eller ett index för flera av euroområdets statsobli
gationer som har en löptid på högst ett år, 

—  ett inflationsindex för euroområdet, och 

ii)  om f (golv), c (tak), l (hävstångsfaktor/faktor för minskad hävstång) och x (marginal) finns angivna, är dessa tal 
antingen förutbestämda vid emissionen, eller kan endast förändras över tid enligt en vid emissionen fastställd 
plan, där f och c överstiger eller är lika med noll och l överstiger noll under tillgångens hela löptid. För rörliga 
kuponger med en referensränta för inflationsindex ska l vara lika med ett. 

2. Kupongstrukturer som inte uppfyller kraven enligt punkt 1 godtas inte, detta inkluderar fall där endast vissa 
delar av avkastningen (t.ex. en överkurs) inte uppfyller kraven. 

3. När man inom ramen för denna artikel bedömer huruvida en kupong är fast med räntetrappa eller rörlig med 
räntetrappa ska bedömningen göras utifrån tillgångens hela löptid med både ett framåtblickande och ett tillbaka
blickande perspektiv. 

4. För att godtas får en kupongstruktur inte ge emittenten några valmöjligheter, dvs. det får ej vara möjligt för 
emittenten att besluta om ändring av kupongstrukturen under tillgångens hela löptid, baserat på ett framåtblickande 
och ett tillbakablickande perspektiv.” 

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 
den från och med den 1 maj 2015. De ska senast den 24 april 2015 informera ECB om de texter och medel som avser 
dessa åtgärder. 
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Artikel 3 

Adressater 

Denna riktlinje riktar sig till alla centralbanker i Eurosystemet. 

Utfärdad i Frankfurt am Main den 16 april 2015. 

Mario DRAGHI 

ECB:s ordförande  
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