
RIKTLINJER

EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE (EU) 2022/311 

av den 17 februari 2022

om ändring av riktlinje ECB/2012/27 om ett transeuropeiskt automatiserat system för 
bruttoavveckling av betalningar i realtid (Target2) (ECB/2022/4) 

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA RIKTLINJE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 127.2 första och fjärde strecksatserna,

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 3.1 och 
artiklarna 17, 18 och 22, och

av följande skäl:

(1) Enligt vad som framgår av Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2019/671 (ECB/2019/7) (1) har ECB-rådet 
beslutat att delvis begränsa förräntningen av inlåning från staten.

(2) Begränsningar av förräntningen på inlåning från staten som de nationella centralbankerna innehar i egenskap av 
fiskalt ombud i enlighet med artikel 21.2 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska 
centralbanken måste specificeras för att uppnå en gemensam penningpolitik, särskilt för att skapa incitament så att 
inlåning från staten placeras på marknaden och därmed underlättar Eurosystemets likviditetshantering och 
genomförandet av penningpolitiken. Genom att introducera en övre gräns för den ränta som utgår på inlåning från 
staten och basera denna på penningsmarknadsräntorna förtydligas kriterierna och samtidigt som man underlättar 
den granskning som ECB utför i enlighet med artikel 271 d i fördraget för att säkerställa att de nationella 
centralbankerna iakttar förbudet mot monetär finansiering.

(3) Europeiska centralbankens riktlinje 2013/47/EU (ECB/2012/27) (2) innehåller bestämmelser avseende förräntningen 
av PM-konton och deras underkonton samt för TIPS DCA-konton. Staten, enligt definitionen i artikel 2 i riktlinje 
(EU) 2019/671 (ECB/2019/7), får delta TARGET2, enligt vad som framgår av artikel 4.2 a eller 4.2 b i bilaga II och 
av artikel 5.2 a eller 5.2 b i bilaga IIb till riktlinje ECB/2012/27, och får inneha behållning på sådana konton över 
natten. Mot bakgrund av detta kan bestämmelserna i riktlinje ECB/2012/27 om förräntningen av sådana konton 
avvika från de allmänna principer för förräntningen av inlåning från staten som ECB-rådet antagit, enligt vilka den 
högsta förräntningen på sådana konton och underkonton ska motsvara den kort euroräntan(€STR) när beräkningen 
av Eonia (euro overnight index average) upphör i januari 2022.

(4) För att säkerställa en konsekvent och effektiv tillämpning av de allmänna principerna för förräntningen av inlåning 
från staten, måste bestämmelserna i riktlinje 2013/47/EU (ECB/2012/27) förtydligas och uppdateras.

(5) För att begränsa förräntningen på inlåning från staten bör riktlinje (EU) 2019/671 (ECB/2019/7) tillämpas.

(6) Riktlinje 2013/47/EU (ECB/2012/27) bör därför ändras i enlighet med detta.

(1) Europeiska centralbankens riktlinje (EU) /2019/671 av den 9 april 2019 om de nationella centralbankernas inhemska förvaltnings
åtgärder av tillgångar och skulder (ECB/2019/7) (EUT L 113, 29.4.2019, s. 11).

(2) Europeiska centralbankens riktlinje 2013/47/EU av den 5 december 2012 om ett transeuropeiskt automatiserat system för 
bruttoavveckling av betalningar i realtid (Target2) (ECB/2012/27) (EUT L 30, 30.1.2013, s. 1).
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar

Bilagorna II och IIb till riktlinje 2013/47/EU (ECB/2012/27) ska ändras i enlighet med bilagan till den här riktlinjen.

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 2 maj 2022. De ska senast den 25 mars 2022 informera ECB 
om de texter och medel som avser dessa åtgärder.

Artikel 3

Adressater

Denna riktlinje riktar sig till alla centralbanker i Eurosystemet.

Utfärdad i Frankfurt am Main 17 februari 2022.

På ECB-rådets vägnar
Christine LAGARDE

ECB:s ordförande

SV Europeiska unionens officiella tidning 25.2.2022 L 46/143  



BILAGA 

Bilagorna II och IIb till riktlinje 2013/47/EU (ECB/2012/27) ska ändras på följande sätt:
1. Artikel 12.5 i bilaga II avdelning IV ska ersättas med följande:

”5. För PM-konton och deras underkonton utgår den lägre räntan av antingen noll procents ränta eller räntan på 
inlåningsfaciliteten, såvida de inte används för att inneha något av följande:
a) minimireserver,
b) överskottsreserver,
c) inlåning från staten såsom den definieras i artikel 2.5 i riktlinje (EU) 2019/671 (ECB/2019/7).
Om det avser minimireserver ska beräkningen och betalningen av avkastningen på innehav styras av rådets förordning 
(EG) nr 2531/98 (*) och Europeiska centralbankens förordning (EU) 2021/378 (ECB/2021/1) (**).
Om det avser överskottsreserver ska beräkningen och betalningen av avkastningen på innehav styras av beslut (EU) 
2019/1743 (ECB/2019/31) (***).
Vad gäller inlåning från staten ska förräntningen styras av de bestämmelser som avser inlåning från staten som framgår 
av artikel 4 i riktlinje (EU) 2019/671 (ECB/2019/7) (****).

_____________
(*) Rådets förordning (EG) nr 2531/98 av den 23 november 1998 om Europeiska centralbankens tillämpning av 

minimireserver (EGT L 318, 27.11.1998, s. 1).
(**) Europeiska centralbankens förordning (EU) 2021/378 av den 22 januari 2021 om tillämpningen av 

minimireserver (kassakrav) (omarbetning) (ECB/2021/1) (EUT L 73, 3.3.2021, s. 1).
(***) Europeiska Centralbankens Beslut (EU) 2019/1743 av den 15 oktober 2019 om förräntningen av innehav av 

överskottsreserver och viss inlåning (omarbetning) (ECB/2019/31) (EUT L 267, 21.10.2019, s. 12).
(****) Europeiska centralbankens riktlinje (EU) /2019/671 av den 9 april 2019 om de nationella centralbankernas 

inhemska förvaltningsåtgärder av tillgångar och skulder (ECB/2019/7) (EUT L 113, 29.4.2019, s. 11).”

2. Artikel 15.5 i bilaga IIb avdelning IV ska ersättas med följande:
”5. För TIPS DCA-konton utgår den lägre räntan av antingen noll procents ränta eller räntan på inlåningsfaciliteten, 
såvida de inte används för att inneha något av följande:
a) minimireserver,
b) överskottsreserver,
c) inlåning från staten såsom den definieras i artikel 2.5 i riktlinje (EU) 2019/671 (ECB/2019/7).
Om det avser minimireserver ska beräkningen och betalningen av avkastningen på innehav styras av rådets förordning 
(EG) nr 2531/98 (*) och Europeiska centralbankens förordning (EU) 2021/378 (ECB/2021/1) (**).
Om det avser överskottsreserver ska beräkningen och betalningen av avkastningen på innehav styras av beslut (EU) 
2019/1743 (ECB/2019/31) (***).
Vad gäller inlåning från staten ska förräntningen styras av de bestämmelser som avser inlåning från staten som framgår 
av artikel 4 i riktlinje (EU) 2019/671 (ECB/2019/7) (****).

_____________
(*) Rådets förordning (EG) nr 2531/98 av den 23 november 1998 om Europeiska centralbankens tillämpning av 

minimireserver (EGT L 318, 27.11.1998, s. 1).
(**) Europeiska centralbankens förordning (EU) 2021/378 av den 22 januari 2021 om tillämpningen av 

minimireserver (kassakrav) (omarbetning) (ECB/2021/1) (EUT L 73, 3.3.2021, s. 1).
(***) Europeiska Centralbankens Beslut (EU) 2019/1743 av den 15 oktober 2019 om förräntningen av innehav av 

överskottsreserver och viss inlåning (omarbetning) (ECB/2019/31) (EUT L 267, 21.10.2019, s. 12).
(****) Europeiska centralbankens riktlinje (EU) /2019/671 av den 9 april 2019 om de nationella centralbankernas 

inhemska förvaltningsåtgärder av tillgångar och skulder (ECB/2019/7) (EUT L 113, 29.4.2019, s. 11).”
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