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RIKTLINJER
EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE
av den 5 juni 2014
om ändring av riktlinje ECB/2014/9 om de nationella centralbankernas inhemska förvaltningsåt
gärder av tillgångar och skulder
(ECB/2014/22)
(2014/339/EU)
ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA RIKTLINJE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 127.2 första strecksatsen,
med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artiklarna 12.1
och 14.3, och
av följande skäl:
(1)

ECB-rådet får fatta beslut om att sänka räntan på inlåningsfaciliteten till under noll procent.

(2)

Om räntan på inlåningsfaciliteten sänks måste även reglerna om förräntning på inlåning från staten enligt riktlinje
ECB/2014/9 (1) anpassas i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Ändring
1.

Artikel 5.2 i riktlinje ECB/2014/9 ska ersättas med följande:
”2.
Varje kalenderdag då summan av inlåningen över natten och inlåningen med fast löptid från alla stater hos en
nationell centralbank överstiger det högre beloppet av a) 200 miljoner euro eller b) 0,04 procent av BNP i den
medlemsstat där den nationella centralbanken är belägen, ska förräntas med 0 procent. Om räntan för inlåningsfacili
teten är negativ denna dag, ska ingen ränta utgå som överstiger räntan för inlåningsfaciliteten. Denna bestämmelse
gäller om inte annat följer av artikel 11, som endast ska gälla för utestående saldon och den återstående tillämpliga
löptiden på inlåningen med fast löptid hos den nationella centralbanken på kalenderdagen före den dag då ECB-rådet
beslutar att sänka räntan på inlåningsfaciliteten till under noll procent. En negativ ränta innebär en betalningsförplik
telse för insättaren gentemot den berörda nationella centralbanken inklusive en rätt för denna nationella centralbank
att debitera statens berörda inlåningskonto i enlighet därmed.”

2.

Artikel 5.3 i riktlinje ECB/2014/9 ska ersättas med följande:
”3.
Den inlåning från staten som är relaterad till EU- och IMF-program samt andra jämförbara finansiella stödpro
gram och som hålls på konton hos nationella centralbanker ska förräntas med de räntesatser som avses i punkt 1
eller med noll procent, beroende på vilket som är högre, men ska inte tas med vid beräkningen av det tröskelvärde
som avses i punkt 2.”

(1) Riktlinje ECB/2014/9 av den 20 februari 2014 om de nationella centralbankernas inhemska förvaltningsåtgärder av tillgångar och
skulder (EUT L 159, 28.5.2014, s. 56).
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Artikel 2
Verkan och genomförande
1.

Denna riktlinje får verkan samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

2.
De nationella centralbankerna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa denna riktlinje och tillämpa
dem från och med den 1 december 2014. De ska senast den 31 oktober 2014 informera ECB om de texter och medel
som avser dessa åtgärder.
Artikel 3
Adressater
Denna riktlinje riktar sig till de nationella centralbankerna i de medlemsstater som har euron som valuta.

Utfärdad i Frankfurt am Main den 5 juni 2014.
På ECB-rådets vägnar
Mario DRAGHI

ECB:s ordförande

