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RIKTLINJER
EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE
av den 23 januari 2013
om ändring av riktlinje ECB/2012/18 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets
refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas
(ECB/2013/2)
(2013/74/EU)
ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA RIKTLINJE

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt, särskilt artikel 127.2 första strecksatsen,

Ändring
Artikel 2 i riktlinje ECB/2012/18 ska ersättas med följande:

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet
och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 3.1 första streck
satsen och artiklarna 12.1, 14.3 samt 18.2, och
av följande skäl:

(1)

(2)

(3)

Av artikel 2 i riktlinje ECB/2012/18 av den 2 augusti
2012 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Euro
systemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter
som godtas (1) framgår att Eurosystemet kan besluta att
motparter under vissa förutsättningar får minska belop
pen på, eller helt avsluta, vissa långfristiga refinansierings
transaktioner före förfallodagen (när ett sådant belopp
reduceras eller en transaktion avslutas används nedan
det gemensamma uttrycket förtida återbetalning). Av arti
kel 2 framgår vidare att villkoren för sådana förtida åter
betalningar ska offentliggöras i tillkännagivandet av de
relevanta anbudsvillkoren eller i någon annan form
som Eurosystemet anser lämplig.
Förfarandet för förtida återbetalningar från motparter bör
specificeras ytterligare för att säkerställa att samma villkor
tillämpas av alla nationella centralbanker i de medlems
stater som har euron som valuta (nedan kallade nationella
centralbanker) avseende förtida återbetalningar. Särskilt
reglerna om ekonomiska sanktioner som framgår av till
lägg 6 i bilaga I till riktlinje ECB/2011/14 av den 20 sep
tember 2011 om Eurosystemets penningpolitiska instru
ment och förfaranden (2) bör tillämpas då motparter inte
återbetalar, helt eller delvis, det belopp som ska återbe
talas till den berörda nationella centralbanken på den
förfallodag som de valt för att göra den förtida återbetal
ningen.
Riktlinje ECB/2012/18 bör därför ändras i enlighet med
detta.

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

”Artikel 2
Möjlighet att reducera beloppet på, eller i förtid avsluta,
långfristiga refinansieringstransaktioner
1.
Eurosystemet kan besluta att motparterna under vissa
förutsättningar får reducera beloppen på, eller helt avsluta,
vissa långfristiga refinansieringstransaktioner före förfalloda
gen (när ett sådant belopp reduceras eller en transaktion
avslutas används nedan det gemensamma uttrycket förtida
återbetalning). Tillkännagivandet av anbudsvillkoren ska ange
huruvida det finns en option att reducera beloppet på, eller
helt avsluta, transaktionen i fråga före förfallodagen, samt
ange det datum från och med vilket denna option kan ut
övas. Denna information får även tillhandahållas i någon
annan form som Eurosystemet anser lämplig.
2.
En motpart får utöva optionen att reducera beloppet på,
eller helt avsluta, långfristiga refinansieringstransaktioner före
förfallodagen genom att informera den relevanta nationella
centralbanken om sin avsikt att göra en förtida återbetalning,
samt även ange det datum då motparten avser att göra den
förtida återbetalningen, minst en vecka före den dag då den
förtida återbetalningen ska ske. Om inget annat anges av
Eurosystemet får en förtida återbetalning ske varje dag som
även är en avvecklingsdag för en av Eurosystemets huvud
sakliga refinansieringstransaktioner, förutsatt att motparten
efterkommit sin informationsplikt enligt denna punkt minst
en vecka före det aktuella datumet.
3.
Den informationsplikt som avses i punkt 2 blir bin
dande för motparten en vecka före den dag då den förtida
återbetalningen ska ske. Om en motpart inte återbetalar, helt
eller delvis, beloppet avseende den förtida återbetalningen på
förfallodagen kan en ekonomisk sanktion i enlighet med
punkt 1 bilaga I tillägg 6 till riktlinje ECB/2011/14 utdömas.
Bestämmelserna i punkt 1 tillägg 6 som reglerar fall då någon
bryter mot reglerna rörande anbudsförfaranden ska tillämpas
även när en motpart inte återbetalar, helt eller delvis, det
belopp som förfaller till betalning den dag då den förtida
återbetalningen ska ske enligt punkt 2. Det faktum att
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en ekonomisk sanktion utdöms ska inte påverka den natio
nella centralbankens rätt till sådana åtgärder som får vidtas då
fallissemang inträffar enligt vad som framgår av bilaga II till
riktlinje ECB/2011/14.”
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Artikel 3
Adressater
Denna riktlinje riktar sig till alla centralbanker i Eurosystemet.

Artikel 2
Verkan och genomförande
1.
Denna riktlinje får verkan samma dag som den anmäls till
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 7 mars 2013. De ska senast den 21 februari 2013
informera ECB om de texter och medel som avser dessa åtgär
der.

Utfärdad i Frankfurt am Main den 23 januari 2013.

På ECB-rådets vägnar
Mario DRAGHI

ECB:s ordförande

