
II

(Icke-lagstiftningsakter)

RIKTLINJER

EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE (EU) 2021/889 

av den 6 maj 2021

om ändring av riktlinje (EU) 2015/510 om genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska 
ramverk (ECB/2021/23) 

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA RIKTLINJE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 127.2 första strecksatsen i detta,

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 3.1 första 
strecksatsen, artiklarna 9.2, 12.1, 14.3 och 18.2 samt artikel 20 första stycket, och

av följande skäl:

(1) För att förverkliga en gemensam penningpolitik behövs definitioner av de instrument och förfaranden som används 
av Eurosystemet så att penningpolitiken kan genomföras på ett enhetlig sätt i alla medlemsstater som har euron som 
valuta.

(2) Enligt artikel 55 c i Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) (1) måste kapitalbaskravet 
uppfyllas för att ett institut ska kunna bedömas vara finansiellt solitt.

(3) Enligt artikel 92.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 (2), måste kreditinstituten uppfylla 
följande kapitalbaskrav: kärnprimärkapitalrelation, primärkapitalrelation och total kapitalrelation. Från och med den 
28 juni 2021 kommer kreditinstitut att omfattas av ett ytterligare kapitalbaskrav – bruttosoliditetsgraden – som 
införts genom artikel 1.46 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/876 (3), jämförd med artikel 3.2 i 
den förordningen.

(4) Riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) bör därför ändras i enlighet med detta.

(1) Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2015/510 av den 19 december 2014 om genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska 
ramverk (ECB/2014/60) (EUT L 091, 2.4.2015, s. 3).

(2) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och 
värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 176, 27.6.2013, s. 1).

(3) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/876 av den 20 maj 2019 om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller 
bruttosoliditetsgrad, stabil nettofinansieringskvot, krav för kapitalbas och kvalificerade skulder, motpartsrisk, marknadsrisk, 
exponeringar mot centrala motparter, exponeringar mot företag för kollektiva investeringar, stora exponeringar, rapporteringskrav 
och krav på offentliggörande av information, samt av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 150, 7.6.2019, s. 1).
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar

Artikel 158.2 och 158.3 i riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) ska ersättas med följande:

”2. Motparter som står under tillsyn i enlighet med artikel 55 b i men som inte uppfyller kapitalbaskravet enligt 
förordning (EU) nr 575/2013, på individuell basis och/eller gruppbasis, i enlighet med tillsynskraven, samt motparter som 
står under likvärdig tillsyn i enlighet med artikel 55 b iii men som inte uppfyller krav jämförbara med kapitalbaskravet 
enligt förordning (EU) nr 575/2013, på individuell basis och/eller gruppbasis, ska av försiktighetsskäl automatiskt få 
begränsad tillgång till Eurosystemets penningpolitiska transaktioner. Begränsningen ska motsvara den nivå av tillgång till 
Eurosystemets penningpolitiska transaktioner som gäller vid den tidpunkt då Eurosystemet underrättas om att kraven inte 
uppfylls. Denna begränsning ska inte påverka tillämpningen av andra diskretionära åtgärder som Eurosystemet kan vidta. 
Om det inte säkerställs att kapitalbaskravet på nytt kan uppfyllas genom att lämpliga åtgärder genomförs i rätt tid inom 20 
veckor räknat från referensdatum för den datainsamling då åsidosättandet upptäcktes, ska tillgången till Eurosystemets 
penningpolitiska transaktioner av försiktighetsskäl automatiskt stängas av, begränsas eller uteslutas för motparterna.

3. När det gäller bedömningen av den finansiella soliditeten för en motpart i enlighet med artikel 55 c får Eurosystemet, 
utan att detta påverkar tillämpningen av andra diskretionära åtgärder, av försiktighetsskäl begränsa tillgången till 
Eurosystemets penningpolitiska transaktioner för följande motparter:

a) Motparter för vilka information om kapitalrelationer och/eller bruttosoliditetsgrad enligt förordning (EU) nr 575/2013 
är ofullständig eller inte har tillhandahållits den berörda nationella centralbanken och ECB i tid, och senast inom 14 
veckor efter utgången av respektive kvartal.

b) Motparter som inte omfattas av rapporteringskravet för kapitalrelationer och bruttosoliditetsgrad enligt förordning (EU) 
nr 575/2013 men för vilka likvärdig information enligt artikel 55 b iii är ofullständig eller inte har lämnats till berörd 
nationell centralbank och ECB i tid, och senast inom 14 veckor efter utgången av respektive kvartal.

Tillgången ska återställas så snart relevant information har tillhandahållits till berörd nationell centralbank och det har 
fastställts att motparten uppfyller kriteriet om finansiell soliditet enligt artikel 55 c. Om relevant information inte har 
tillhandahållits inom 20 veckor efter utgången av respektive kvartal, ska motparten av försiktighetsskäl automatiskt 
stängas av från tillgång till Eurosystemets penningpolitiska transaktioner.”

Artikel 2

Verkan och genomförande

1. Denna riktlinje får verkan samma dag som den delges de nationella centralbankerna i de medlemsstater som har 
euron som valuta.

2. De nationella centralbankerna i de medlemsstater som har euron som valuta ska vidta de åtgärder som är nödvändiga 
för att följa denna riktlinje och tillämpa dem från och med den 28 juni 2021. De ska senast den 1 juni 2021 informera 
Europeiska centralbanken om de texter och medel som avser dessa åtgärder.

Artikel 3

Adressater

Denna riktlinje riktar sig till alla centralbanker i Eurosystemet.
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Utfärdad i Frankfurt am Main den 6 maj 2021.

På ECB-rådets vägnar
Christine LAGARDE

ECB:s ordförande
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