
RIKTLINJER 

EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE (EU) 2017/1362 

av den 18 maj 2017 

om ändring av riktlinje (EU) 2015/510 om genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska 
ramverk (ECB/2017/12) 

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 artikel 3.1 första 
strecksatsen, artiklarna 9.2, 12.1, 14.3, 18.2 och 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)  Den 22 mars 2017 beslutade ECB-rådet att mer i detalj specificera de regler som är tillämpliga på 
”avvecklingsenheter” inom ramen för Eurosystemets penningpolitiska ramverk för att säkerställa att dessa 
behandlas likvärdigt i samband med Eurosystemets penningpolitiska transaktioner. ECB-rådet anser inte att 
”avvecklingsenheter”, enligt definitionen i denna riktlinje, bör ges tillträde till penningpolitiska transaktioner, 
eftersom deras huvudsyfte inte stämmer överens med den normala verksamheten som kreditinstitut bedriver, 
vilka är de som vanligtvis deltar i penningpolitiska transaktioner. 

(3)  Av tydlighets- och rättssäkerhetsskäl bör ECB-rådets beslut av den 22 mars 2017 snarast fastställas i en rättsakt 
som kompletterar Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) (1). 

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 

Artikel 1 

Ändringar 

Riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) ska ändras på följande sätt:  

1. I artikel 2 ska följande punkt 99a läggas till: 

”99a)  avvecklingsenhet (wind-down entity): en enhet, privat eller offentligt ägd, som a) har som huvudsyfte att stegvis 
avveckla sina tillgångar och avsluta sin verksamhet, eller b) är en tillgångsförvaltnings- eller avvecklingsenhet 
som inrättats till stöd för omstruktureringar och/eller resolution inom den finansiella sektorn, inklusive 
tillgångsförvaltningsenheter som är ett resultat av en resolutionsåtgärd i form av tillämpningen av ett verktyg 
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(1) Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2015/510 av den 19 december 2014 om genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska 
ramverk (ECB/2014/60) (EUT L 91, 2.4.2015, s. 3). 



för avskiljande av tillgångar i enlighet med artikel 26 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 
nr 806/2014 (*) eller nationell lagstiftning som genomför artikel 42 i Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/59/EU (**).  

(*) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 806/2014 av den 15 juli 2014 om fastställande av enhetliga 
regler och ett enhetligt förfarande för resolution av kreditinstitut och vissa värdepappersföretag inom ramen för 
en gemensam resolutionsmekanism och en gemensam resolutionsfond och om ändring av förordning (EU) 
nr 1093/2010 (EUT L 225, 30.7.2014, s. 1). 

(**) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inrättande av en ram för 
återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av rådets direktiv 
82/891/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 
2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU och 2013/36/EU samt Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) 
nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012 (EUT L 173, 12.6.2014, s. 190).”  

2. I artikel 55a ska punkt 5 ersättas med följande: 

”5. En avvecklingsenhet ska inte vara berättigad att få tillgång till Eurosystemets penningpolitiska transaktioner 
utom om den accepterats som godtagbar motpart för Eurosystemets penningpolitiska transaktioner per den 22 mars 
2017. I sådana fall ska den även fortsättningsvis godtas fram till den 31 december 2021, med den begränsningen att 
dess tillgång till Eurosystemets kredittransaktioner, enligt definitionen i artikel 2.31, maximalt får uppgå till dess 
genomsnittliga utnyttjande av Eurosystemets kredittransaktioner under den tolvmånadersperiod som föregår den 
22 mars 2017 med möjlighet att, i förekommande fall, beräkna och tillämpa denna övre gräns gemensamt för ett 
antal avvecklingsenheter som hör till samma grupp. Därefter är en sådan avvecklingsenhet inte längre berättigad att 
få tillgång till Eurosystemets penningpolitiska transaktioner.”  

3. I artikel 158 ska följande punkt 3a införas: 

”3a. Vad gäller avvecklingsenheter som inte godtas i enlighet med artikel 55a.5, får Eurosystemet av försiktig
hetsskäl besluta att stänga av, begränsa eller utesluta motparter från tillträde till penningpolitiska transaktioner som 
vidarebefordrar likviditet från Eurosystemet till en ej godtagbar avvecklingsenhet.” 

Artikel 2 

Verkan och genomförande 

1. Denna riktlinje får verkan samma dag som den anmäls till 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 21 juli 2017. De ska senast den 19 juni 
2017 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 den 18 maj 2017. 

På ECB-rådets vägnar 
Mario DRAGHI 

ECB:s ordförande  
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