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EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT
av den 20 februari 2014
om förbudet mot monetär finansiering och hur nationella centralbanker förräntar inlåning från
staten
(ECB/2014/8)
(2014/303/EU)
ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 132.1 andra strecksatsen,
med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 34.1 andra
strecksatsen, och
av följande skäl:
(1)

Enligt artikel 271 d i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 35.6 i stadgan för Europeiska
centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, jämförda med skäl 9 i rådets förordning (EG) nr 3603/93 (1)
är ECB-rådet behörigt att granska huruvida de nationella centralbankerna fullgör sina förpliktelser enligt
fördragen. ECB-rådet granskar därför huruvida de nationella centralbankerna fullgör sina förpliktelser avseende
förbudet mot monetär finansiering som framgår av artikel 123 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.
Mot bakgrund av ECB-rådets granskande roll vill Europeiska centralbanken (ECB) med detta beslut förtydliga vilka
kriterier ECB tillämpar på centralbankernas förräntning av inlåning från staten och myndigheter vid granskningen
av fördragets förbud mot monetär finansiering.

(2)

Vid sin granskning av huruvida förbudet mot monetär finansiering som framgår av artikel 123 i fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt efterlevs kommer ECB att beakta vilken ränta som utgår på inlåning från
staten, en ränta som inte bör överstiga aktuella penningmarknadsräntor. Detta beslut anger vilka marknadsräntor
som från och med den 1 december 2014 kommer att utgöra den övre gränsen för förräntningen av inlåning från
staten när ECB bedömer huruvida förpliktelserna enligt fördraget fullgjorts.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Definitioner
I detta beslut avses med
a) staten: alla de offentliga enheter som nämns i artikel 123 i fördraget, tolkat mot bakgrund av förordning (EG)
nr 3603/93, med undantag för offentligt ägda kreditinstitut som, vad gäller tillförseln av centralbanksreserver, be
handlas på samma sätt som privata kreditinstitut av de nationella centralbankerna och ECB.
b) inlåning från staten: inlåning över natten och inlåning med fast löptid som en nationell centralbank tar emot från
staten.
(1) Rådets förordning (EG) nr 3603/93 av den 13 december 1993 om fastställande av definitioner för tillämpningen av de förbud som avses
i artiklarna 104 och 104b.1 i fördraget (EGT L 332, 31.12.1993, s. 1).
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c) marknadsränta över natten utan säkerhet: i) avseende inlåning över natten i euro, EONIA-räntan, och ii) avseende inlå
ning över natten i en annan valuta, en jämförbar räntesats.
d) marknadsränta med säkerhet: i) avseende inlåning med fast löptid i euro, reporäntan EUREPO med jämförbar löptid om
möjligt, och ii) avseende inlåning med fast löptid i en annan valuta, en jämförbar räntesats.
Artikel 2
Förräntning av inlåning från staten och efterlevnad av förbudet mot monetär finansiering
1.
Vid granskningen av huruvida förbudet mot monetär finansiering efterlevs ska följande övre gränser för förränt
ningen av inlåning från staten hos de nationella centralbankerna gälla:
a) För inlåning över natten, marknadsräntan över natten utan säkerhet.
b) För inlåning med fast löptid, marknadsräntan med säkerhet eller, om sådan saknas, marknadsräntan över natten utan
säkerhet.
2.
Granskningen av huruvida de övre gränser som avses i punkt 1 efterlevts ska ske med beaktande av alla relevanta
fakta i det enskilda fallet.
Artikel 3
Ikraftträdande
1.

ECB ska tillämpa bestämmelserna i detta beslut från och med den 1 december 2014.

2.

Detta beslut träder i kraft den 22 februari 2014.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 20 februari 2014.
Mario DRAGHI

ECB:s ordförande

