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EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2019/1312
av den 22 juli 2019
om ändring av beslut (EU) 2016/810 (ECB/2016/10) om en andra serie med riktade långfristiga
refinansieringstransaktioner (ECB/2019/22)
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 3.1 första
strecksatsen, artikel 12.1, artikel 18.1 andra strecksatsen samt artikel 34.1 andra strecksatsen,
med beaktande av Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2015/510 av den 19 december 2014 om genomförandet av
Eurosystemets penningpolitiska ramverk (ECB/2014/60) (1), och
av följande skäl:
(1)

Enligt artikel 1.4 i riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) får ECB-rådet när som helst ändra de verktyg,
instrument, krav, kriterier och förfaranden som används för att genomföra Eurosystemets penningpolitiska
transaktioner.

(2)

Inom ramen för sitt mandat att upprätthålla prisstabilitet och för att förbättra den penningpolitiska
transmissionen genom att skapa ytterligare incitament för bankernas utlåning till den icke-finansiella privata
sektorn, antog ECB-rådet den 28 april 2016 Europeiska centralbankens beslut (EU) 2016/810 (ECB/2016/10) (2).
Det beslutet innehåller bestämmelser om att genomföra en andra serie riktade långfristiga refinansieringstransak
tioner (targeted longer-term refinancing operations, TLTRO II) under perioden juni 2016 till mars 2017.

(3)

Den 7 mars 2019 beslutade ECB-rådet att genomföra en ny serie med sju riktade långfristiga refinansieringstrans
aktioner (TLTRO III) för att bidra till fortsatt gynnsamma förutsättningar för bankernas utlåning och för att stödja
den expansiva inriktningen på penningpolitiken i de medlemsstater som har euron som valuta. Bestämmelserna
kring dessa TLTRO III kommer att fastställas i ett separat beslut.

(4)

För att underlätta beräkningen av anbudsgränserna för TLTRO III, och med beaktande av belopp som lånats inom
ramen för TLTRO II men som frivilligt återbetalats i förtid, är det nödvändigt att ändra perioden för meddelanden
om sådan förtida återbetalning.

(5)

För att ge kreditinstituten tillräckligt med tid för sina operativa förberedelser inför den första transaktionen inom
ramen för TLTRO III, bör detta beslut träda i kraft så snart som möjligt.

(6)

Beslut (EU) 2016/810 (ECB/2016/10) bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Ändringar
I beslut (EU) 2016/810 (ECB/2016/10) ska artikel 6.3 och 6.4 ersättas med följande:
”3.
En deltagare som vill utnyttja möjligheten till förtida återbetalning måste informera den relevanta nationella
centralbanken om detta samt även ange återbetalningsdatumet, minst två veckor före den dag då den förtida
återbetalningen ska ske.
(1) Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2015/510 av den 19 december 2014 om genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska
ramverk (ECB/2014/60) (riktlinjen om den allmänna dokumentationen) (EUT L 91, 2.4.2015, s. 3).
(2) Europeiska centralbankens beslut (EU) 2016/810 av den 28 april 2016 om en andra serie med riktade långfristiga refinansieringstransak
tioner (ECB/2016/10) (EUT L 132, 21.5.2016, s. 107).
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4. Den informationsplikt som avses i punkt 3 blir bindande för den berörda deltagaren två veckor före den dag
då den förtida återbetalningen ska ske. Om en deltagare inte helt eller delvis återbetalar beloppet avseende den
förtida återbetalningen på återbetalningsdagen kan en ekonomisk sanktion utdömas. Straffavgiften ska beräknas
enligt bilaga VII till riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) och ska motsvara den straffavgift som tillämpas om
skyldigheten att ställa adekvat säkerhet och avveckla det belopp som motparten tilldelats inom ramen för
reverserade transaktioner för penningpolitiska ändamål åsidosätts. Det faktum att en ekonomisk sanktion utdöms
ska inte påverka den nationella centralbankens rätt till sådana åtgärder som får vidtas då fallissemang inträffar enligt
vad som framgår av artikel 166 i riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60).”
Artikel 2
Ikraftträdande
Detta beslut träder i kraft den 3 augusti 2019.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 22 juli 2019.
På ECB-rådets vägnar
Mario DRAGHI

ECB:s ordförande

