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RETNINGSLINJER
DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGRETSLINJE
af 5. juni 2014
om ændring af retningslinje ECB/2014/9 om de nationale centralbankers indenlandske operationer
i forbindelse med forvaltningen af aktiver og passiver
(ECB/2014/22)
(2014/339/EU)
STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led,
under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig arti
kel 12.1 og 14.3, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Styrelsesrådet kan til enhver tid beslutte at sænke renten for indlånsfaciliteten til under nul procent.

(2)

Hvis renten for indlånsfaciliteten sænkes, skal reglerne for forrentningen af statslige indskud i retningslinje
ECB/2014/9 (1) tilsvarende justeres —

VEDTAGET DENNE RETNINGSLINJE:

Artikel 1
Ændring
1.

Artikel 5, stk. 2, i retningslinje ECB/2014/9 affattes således:
»2. På enhver kalenderdag skal den samlede mængde af indlån på anfordring og tidsindskud fra alle stater hos en
national centralbank, der overskrider den højeste af følgende begrænsninger: a) 200 millioner EUR, eller b) 0,04 % af
bruttonationalproduktet i den medlemsstat, i hvilken den nationale centralbank har hjemsted, forrentes med en rente
på nul procent. Hvis renten for indlånsfaciliteten er negativ på den pågældende dag, finder en rente, der ikke er
højere end renten for indlånsfaciliteten, anvendelse. Denne bestemmelse berører ikke artikel 11, som kun finder
anvendelse på den udestående saldo og den tilbageværende løbetid for tidsindskud hos de nationale centralbanker på
kalenderdagen før den dag, hvorpå Styrelsesrådet beslutter at sænke renten for indlånsfaciliteten til under nul
procent. En negativ rente medfører en betalingsforpligtelse for indehaveren af indlånet over for den relevante natio
nale centralbank, herunder retten for den nationale centralbank til at debitere den relevante statslige indlånskonto i
overensstemmelse hermed.«

2.

Artikel 5, stk. 3, i retningslinje ECB/2014/9 affattes således:
»3. Statslige indskud, der er knyttet til et støtteprogram fra Den Europæiske Union/Den Internationale Valutafond
og andre tilsvarende finansielle støtteprogrammer, og som opbevares på konti hos de nationale centralbanker, er
underlagt forrentningen i stk. 1 eller forrentes med nul procent, afhængig af hvilken rente, der er højere, men de
indgår ikke i beregningen af tærskelbeløbet i stk. 2.«

(1) Retningslinje ECB/2014/9 af 20. februar 2014 om de nationale centralbankers indenlandske operationer i forbindelse med forvaltningen
af aktiver og passiver (EUT L 159 af 28.5.2014, s. 56).
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Artikel 2
Virkning og gennemførelse
1.

Denne retningslinje får virkning på dagen for dens offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

2.
De nationale centralbanker træffer de nødvendige foranstaltninger for at opfylde denne retningslinje, og anvender
dem fra den 1. december 2014. De skal senest den 31. oktober 2014 fremsende meddelelse til ECB om, hvilke tekster
og midler, der vedrører disse foranstaltninger.
Artikel 3
Adressater
Denne retningslinje er rettet til de nationale centralbanker i de medlemsstater, der har euroen som valuta.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 5. juni 2014.
For ECB's Styrelsesråd
Mario DRAGHI

Formand for ECB

