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DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE
af 20. februar 2014
om forbuddet mod monetær finansiering og de nationale centralbankers forrentning af statslige
indskud
(ECB/2014/8)
(2014/303/EU)
STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 132, stk. 1, andet led,
under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig arti
kel 34.1, andet led, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

I henhold til artikel 271, litra d), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 35.6 i statutten
for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, sammenholdt med niende betragt
ning i Rådets forordning (EF) nr. 3603/93 (1), har Styrelsesrådet mandat til at vurdere, hvorvidt de nationale
centralbanker opfylder deres forpligtelser i henhold til traktaterne. Med henblik herpå overvåger Styrelsesrådet de
nationale centralbankers overholdelse af forbuddet mod monetær finansiering i artikel 123 i traktaten om Den
Europæiske Unions funktionsmåde. Denne afgørelse har til formål at præcisere de kriterier, som Den Europæiske
Centralbank (ECB) anvender vedrørende forrentningen af statens og de offentlige myndigheders indskud hos deres
centralbank, i forhold til traktatens forbud mod monetær finansiering med henblik på Styrelsesrådets oven for
nævnte overvågningsrolle.

(2)

For at overvåge overholdelsen af forbuddet mod monetær finansiering i artikel 123 i traktaten om Den Europæ
iske Unions funktionsmåde skal ECB tage højde for forrentningen af statslige indskud, som ikke bør være højere
end forrentningen, der er baseret på de relevante pengemarkedsrenter. Denne afgørelse specificerer de markeds
renter, der fungerer som loft for forrentningen af statslige indskud, og som der vil blive taget højde for i forbin
delse med overvågningen af opfyldelsen af traktaten fra den 1. december 2014 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1
Definitioner
I denne afgørelse forstås ved:
a) »statslig«: alle offentlige enheder, der er nævnt i traktatens artikel 123, som fortolket i lyset af forordning (EF)
nr. 3603/93, undtagen offentligt ejede kreditinstitutter, som i forbindelse med forsyningen med reserver fra de natio
nale centralbanker, skal have samme behandling af de nationale centralbanker og ECB som private kreditinstitutter
b) »statslige indskud«: indlån på anfordring og tidsindskud, som de nationale centralbanker accepterer fra staten
(1) Rådets forordning (EF) nr. 3603/93 af 13. december 1993 om fastlæggelse af definitioner med henblik på gennemførelse af forbuddene i
traktatens artikel 104 og artikel 104 B, stk. 1 (EFT L 332 af 31.12.1993, s. 1).
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c) »usikret dag-til-dag markedsrente«: i) med henblik på indlån på anfordring i euro, EONIA (euro overnight index
average), og med henblik på indlån på anfordring i en anden valuta, en tilsvarende rente
d) »sikret markedsrente«: i) med henblik på tidsindskud i euro, EUREPO (euro repo market offered rate) med en tilsva
rende løbetid, hvis en sådan er tilgængelig, og ii) med henblik på tidsindskud i en anden valuta, en tilsvarende rente.
Artikel 2
Forrentning af statslige indskud og overholdelse af forbuddet mod monetær finansiering
1.
Med henblik på overvågning af overholdelsen af forbuddet mod monetær finansiering gælder følgende lofter for
forrentningen af statslige indskud hos de nationale centralbanker:
a) for indlån på anfordring: den usikrede dag-til-dag markedskurs,
b) for tidsindskud: den sikrede markedsrente, eller hvis denne ikke er tilgængelig, den usikrede dag-til-dag markedsrente.
2.

Overholdelse af lofterne i stk. 1 vurderes i lyset af alle relevante fakta for det enkelte tilfælde.
Artikel 3
Ikrafttræden

1.

ECB anvender bestemmelserne i denne afgørelse fra den 1. december 2014.

2.

Denne afgørelse træder i kraft den 22. februar 2014.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 20. februar 2014.
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