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EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EG) nr 690/2002
av den 18 april 2002
om ändring av förordning (EG) nr 2818/98 (ECB/1998/15) angående tillämpningen av minimireserver (kassakrav)
(ECB/2002/3)
(5)

Reglerna om automatiskt undantag vid likvidationsförfaranden skall gälla utan hinder av att undantag kan
begäras enligt artikel 2.2 i förordning (EG) nr 2818/98
(ECB/1998/15) på grund av särdrag i nationella förfaranden.

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2531/98 av den
23 november 1998 om Europeiska centralbankens tillämpning
av minimireserver (1), ändrad genom förordning (EG) nr 134/
2002 (2), särskilt artikel 2 i denna, och

(6)

Det bör uttryckligen slås fast att ett instituts skulder
gentemot en filial inom samma enhet, eller gentemot
enhetens huvudkontor eller säte, utanför de deltagande
medlemsstaterna skall räknas in i kassakravsbasen.

av följande skäl:

(7)

Eftersom Eurosystemet kan genomföra flera huvudsakliga refinansieringsoperationer parallellt, och dessa har
olika löptid, bör formeln ändras för beräkning av räntan
på innestående kassakravsmedel.

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Stadgan för Europeiska centralbankssystemet
och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 19.1 i denna,

Europeiska centralbankens förordning (EG) nr 2818/98 av den
1 december 1998 angående tillämpningen av minimireserver
(kassakrav) (ECB/1998/15) (3), ändrad genom förordning (EG)
nr 1921/2000 (ECB/2000/8) (4), bör ändras av följande skäl:
Genom direktiv 2000/28/EG (5) utökades definitionen av
kreditinstitut i artikel 1.1 första stycket av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG av den 20 mars
2000 om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut (6) till att omfatta även institut för elektroniska
pengar. Hänvisningen i artikel 2.1 i förordning (EG)
nr 2818/98 (ECB/1998/15) till definitionen av kreditinstitut bör ändras för att klargöra att institut för elektroniska pengar skall omfattas av kassakrav för att olika
utgivare av elektroniska pengar skall behandlas lika.

(1)

ECB får enligt artikel 2.2 i förordning (EG) nr 2818/98
(ECB/1998/15) utan att diskriminera medge undantag
från kassakraven för institut som är föremål för likvidationsförfarande.

(2)

Det är lämpligt att av praktiska skäl införa en allmän
regel enligt vilken kreditinstitut automatiskt undantas
från kassakraven under hela den uppfyllandeperiod inom
vilken de upphör som kreditinstitut.

(3)

Genom artikel 14 i direktiv 2000/12/EG harmoniserades
reglerna för hur auktorisation att driva verksamhet som
kreditinstitut kan återkallas eller förlora sin verkan.

(4)
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(4)
(5)
(6)

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L
L
L

318, 27.11.1998, s. 1.
24, 26.1.2002, s. 1.
356, 30.12.1998, s. 1.
229, 9.9.2000, s. 34.
275, 27.10.2000, s. 37.
126, 26.5.2000, s. 1.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Förordning (EG) nr 2818/98 (ECB/1998/15) ändras på följande
sätt:
1. Artikel 2.1 skall ersättas med följande:
”1.
Följande kategorier av institut skall omfattas av kassakrav:
a) Kreditinstitut enligt definitionen i artikel 1.1 första
stycket i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/
12/EG om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut (*), med undantag av deltagande NCB.
b) Filialer till kreditinstitut enligt definitionen i artikel 1.1
första stycket i direktiv 2000/12/EG, med undantag av
deltagande NCB; häri inräknas även filialer till kreditinstitut som varken har säte eller huvudkontor i en deltagande medlemsstat.
Filialer belägna utanför de deltagande medlemsstaterna
till kreditinstitut etablerade i deltagande medlemsstater
skall inte omfattas av kassakrav.
(*) EGT L 126, 26.5.2000, s.1.”
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2. Artikel 2 skall ändras på följande sätt:

Rt =

ränta som betalas på kassakravsmedlen för
uppfyllandeperioden t

Ht =

genomsnittligt dagsinnehav av kassakravsmedel
för uppfyllandeperioden t.

nt =

antalet kalenderdagar i uppfyllandeperioden t

rt =

räntesats för beräkning av ränta på innestående
kassakravsmedel för uppfyllandeperioden t.
Normal avrundning till två decimaler skall tilllämpas på räntesatsen

i =

kalenderdag i i uppfyllandeperioden t

MRi =

marginalräntan för den senaste huvudsakliga refinansieringstransaktion som avvecklats på eller
före kalenderdagen i. När mer än en huvudsaklig
refinansieringstransaktion utförs och avvecklas på
samma dag tillämpas ett enkelt genomsnitt av
marginalräntorna för de transaktioner som utförs
parallellt.”

a) Följande stycke införs i början av punkt 2:
”2.
Ett institut skall utan krav på föregående
ansökan medges undantag från kassakrav från och
med början av den uppfyllandeperiod inom vilken dess
auktorisation återkallas eller institutet avstår från den,
eller inom vilken en rättslig eller annan behörig
myndighet i en deltagande medlemsstat beslutar att
inleda ett likvidationsförfarande beträffande institutet.”
b) I punkt 2 a skall orden ”likvidationsförfarande eller”
utgå.
3. Följande mening införs i slutet av artikel 3.1:
”Om ett institut har skulder gentemot en filial i samma
enhet, eller gentemot enhetens huvudkontor eller säte,
utanför deltagande medlemsstater, skall de räknas in i
kassakravsbasen.”
4. Artikel 8.1 skall ersättas med följande:
”1.
På innestående kassakravsmedel skall betalas ränta
enligt ECBS genomsnittliga räntesats (vägd med antalet
kalenderdagar) för de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna under uppfyllandeperioden enligt formeln nedan
(varvid resultatet avrundas till närmaste cent):
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Artikel 2
Ikraftträdande

där

Denna förordning träder i kraft vid början av den uppfyllandeperiod som inleds under månaden efter det att förordningen har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning.
Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Frankfurt am Main den 18 april 2002.
För ECB-rådet
Willem F. DUISENBERG

