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RETNINGSLINJER
DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE
af 23. januar 2013
om ændring af retningslinje ECB/2012/18 om yderligere midlertidige foranstaltninger vedrørende
Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed
(ECB/2013/2)
(2013/74/EU)
STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

VEDTAGET FØLGENDE RETNINGSLINJE:

Artikel 1

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led,

Ændring
Artikel 2 i retningslinje ECB/2012/18 erstattes af følgende:

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af
Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig
artikel 3.1, første led, og artikel 12.1, 14.3 og 18.2, og
ud fra følgende betragtninger:

(1)

(2)

(3)

I henhold til artikel 2 i retningslinje ECB/2012/18 af
2. august 2012 om yderligere midlertidige foranstalt
ninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstrans
aktioner og belånbar sikkerhed (1) kan Eurosystemet
træffe beslutning om, at modparter kan reducere
beløbet på eller bringe visse langfristede refinansierings
transaktioner til ophør før deres udløbstidspunkt
(sådanne beløbsreduktioner eller ophør af transaktioner
benævnes herefter også kollektivt »førtidig tilbagebeta
ling«). Artikel 2 præciserer endvidere, at betingelserne
for sådanne førtidige tilbagebetalinger skal offentliggøres
i de relevante auktionsmeddelelser eller i et andet format,
som Eurosystemet finder hensigtsmæssigt.
Proceduren, der finder anvendelse på modparternes
førtidige tilbagebetaling, bør specificeres yderligere for
at sikre, at de nationale centralbanker i medlemsstater,
der har euroen som valuta, (herefter de »nationale central
banker«) anvender samme betingelser, hvad angår førtidig
tilbagebetaling. Navnlig bør gebyrordningen i appendiks
6 til bilag I til retningslinje ECB/2011/14 af
20. september 2011 om Eurosystemets pengepolitiske
instrumenter og procedurer (2) finde anvendelse, hvis
modparterne ikke afvikler det beløb, helt eller delvist,
der skal betales tilbage til den pågældende nationale
centralbank på den forfaldsdato, som de har valgt for
den førtidige tilbagebetaling.
Retningslinje ECB/2012/18 bør derfor ændres i overens
stemmelse hermed —

(1) EUT L 218 af 15.8.2012, s. 20.
(2) EUT L 331 af 14.12.2011, s. 1.

»Artikel 2
Mulighed for at reducere beløbet på eller bringe
langfristede refinansieringstransaktioner til ophør
1.
Eurosystemet kan træffe beslutning om, at modparter
under visse betingelser kan reducere beløbet på eller bringe
visse langfristede refinansieringstransaktioner til ophør før
deres udløbstidspunkt (sådanne beløbsreduktioner eller
ophør af transaktioner benævnes herefter også kollektivt »før
tidig tilbagebetaling«). Auktionsmeddelelsen skal specificere,
om muligheden for at reducere beløbet på eller bringe de
pågældende transaktioner til ophør før deres udløbstidspunkt
finder anvendelse, samt datoen, fra hvilken en sådan
mulighed kan udøves. Alternativt kan disse oplysninger
tilvejebringes i et andet format, som Eurosystemet finder
hensigtsmæssigt.
2.
En modpart kan udøve muligheden for at reducere
beløbet på eller bringe langfristede refinansieringstrans
aktioner til ophør før udløbstid ved at give meddelelse til
den relevante nationale centralbank om det beløb, som
modparten har til hensigt at betale tilbage i henhold til
proceduren for førtidig tilbagebetaling, samt datoen, på
hvilken den har til hensigt at foretage en sådan førtidig
tilbagebetaling, mindst én uge forud for datoen for den
førtidige tilbagebetaling. Medmindre Eurosystemet specificerer
andet, kan en førtidig tilbagebetaling ske på alle dage, der
falder på en afviklingsdag for en af Eurosystemets primære
markedsoperationer, forudsat at modparten giver meddelelse i
henhold til dette stykke mindst én uge forud for den pågæl
dende dato.
3.
Meddelelsen i stk. 2 får bindende virkning for
modparten én uge før datoen for den førtidige tilbagebeta
ling, som meddelelsen henviser til. Har modparten i henhold
til proceduren for den førtidige tilbagebetaling ikke afviklet
det forfaldne beløb helt eller delvist på forfaldsdatoen, kan
det medføre, at den bliver pålagt et gebyr i henhold til punkt
1 i appendiks 6 til bilag I til retningslinje ECB/2011/14.
Bestemmelserne i punkt 1 til appendiks 6, som finder anven
delse på overtrædelse af reglerne for auktioner, skal finde
anvendelse, hvis en modpart ikke afvikler det forfaldne
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beløb, helt eller delvist, på datoen for den førtidige tilbage
betaling i stk. 2. Pålæggelsen af et gebyr berører ikke de
nationale centralbankers ret til i tilfælde af misligholdelse at
gøre brug af midlerne fastsat i bilag II til retningslinje
ECB/2011/14.«
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Artikel 3
Adressater
Denne retningslinje er rettet til alle centralbanker i Eurosyste
met.

Artikel 2
Virkning og gennemførelse
1.
Denne retningslinje får virkning samme dag, som den
meddeles til de nationale centralbanker.
2.
De nationale centralbanker træffer de nødvendige
foranstaltninger for at opfylde denne retningslinje og anvender
disse fra den 7. marts 2013. De skal senest den 21. februar
2013 fremsende meddelelse til ECB om hvilke tekster og midler,
der vedrører disse foranstaltninger.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 23. januar 2013.

For ECB's Styrelsesråd
Mario DRAGHI
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