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DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2020/407
af 16. marts 2020
om ændring af afgørelse (EU) 2019/1311 om den tredje række af målrettede langfristede
markedsoperationer (ECB/2020/13)

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
artikel 3.1, første led, artikel 12.1, artikel 18.1, andet led, og artikel 34.1, andet led,
under henvisning til Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2015/510 af 19. december 2014 om gennemførelse
af Eurosystemets pengepolitiske ramme (retningslinjen der udgør dokumentationsgrundlaget) (ECB/2014/60) (1), og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

I henhold til artikel 1, stk. 4, i retningslinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) kan Styrelsesrådet til enhver tid ændre
instrumenterne, betingelserne, kriterierne og procedurerne for gennemførelse af Eurosystemets pengepolitiske
operationer.

(2)

For at opfylde sit mandat til at fastholde prisstabilitet, bevare de gunstige vilkår for bankernes udlån og støtte den
lempelige pengepolitik i de medlemsstater, der har euroen som valuta, vedtog Styrelsesrådet den 22. juli 2019 Den
Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2019/1311 (ECB/2019/21) (2). Med denne afgørelse blev en beslutning om
at gennemføre en tredje række målrettede langfristede markedsoperationer (targeted longer-term refinancing
operations, TLTROs-III) i perioden fra september 2019 til marts 2021 fastsat.

(3)

Den 12. marts 2020 besluttede Styrelsesrådet med henblik på at støtte bankernes långivning til dem, der er mest
påvirket af spredningen af coronavirus, særligt små og mellemstore virksomheder, at ændre tre parametre for
TLTRO-III’er, navnlig at øge lånerammen fra 30 % til 50 %, ændre den maksimale budgrænse for individuelle
TLTRO-III'er og, fra september 2021, tilbyde en mulighed for tidlig tilbagebetaling for beløb, der er lånt under
TLTRO-III'er, 12 måneder efter afviklingen af hver operation i stedet for 24 måneder.

(4)

For at disse justerede parametre kan anvendes med øjeblikkelig virkning, bør denne afgørelse træde i kraft straks.

(5)

Afgørelse (EU) 2019/1311 (ECB/2019/21) bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1
Ændringer
Afgørelse (EU) 2019/1311 (ECB/2019/21) ændres som følger:
1) Artikel 4 ændres således:
a) Stk. 2 affattes således:
»2.
Hver deltagers låneramme er lig med 50 % af dens samlede reference for udestående beløb fratrukket alle
beløb, som TLTRO-III-deltageren tidligere har lånt under TLTRO-III'erne i henhold til afgørelse (EU) 2016/810
(ECB/2016/10), og som stadig er udestående på afviklingsdagen for en TLTRO-III, under hensyntagen til alle retligt
bindende meddelelser om førtidig tilbagebetaling, som deltagerne har fremsendt i overensstemmelse med artikel 6 i
afgørelse (EU) 2016/810 (ECB/2016/10). De relevante tekniske beregninger er nærmere beskrevet i bilag I.«
(1) EUT L 91 af 2.4.2015, s. 3.
(2) Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2019/1311 af 22. juli 2019 om den tredje række af målrettede langfristede markedsoperationer (ECB/2019/21) (EUT L 204 af 2.8.2019, s. 100).
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b) Stk. 4 erstattes af følgende:
»4.
Hver deltagers budgrænse for hver TRLTRO III er lig med dets låneramme fratrukket de beløb, der blev lånt
under tidligere TLTRO-III'er. Dette beløb skal forstås som et højeste budbeløb for hver deltager, og reglerne for bud,
der overstiger det højeste budbeløb, i artikel 36 i retningslinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) finder anvendelse. De
relevante tekniske beregninger er nærmere beskrevet i bilag I.«
2) Artikel 5a, stk. 1, affattes således:
»1.
Fra september 2021, med begyndelse 12 måneder efter afviklingen af hver TLTRO-III, har deltagerne på
kvartalsbasis mulighed for at reducere beløbet på eller bringe TLTRO-III'en til ophør før udløbstid.«
3) I bilag I affattes afsnit 1, stk. 3, således:
»Lånerammen er lig med 50 % af referencen for udsestående beløb i forhold til deltageren (*) fratrukket beløb, som
deltageren har lånt i de målrettede langfristede markedsoperationer i henhold til afgørelse (EU) 2016/810
(ECB/2016/10) (TLTRO-II'er), og som stadig er udestående på afviklingsdagen for den respektive TLTRO-III, eller nul
hvis dette beløb er negativt, dvs.:
for k = 1,…,7.
_____________
(*) Henvisninger til en »deltager« bør forstås som gældende for individuelle deltagere eller TLTRO-III-grupper.«
4) I bilag I affattes afsnit 1, stk. 5, således:
»Den budgrænse, der finder anvendelse på hver deltager i hver TLTRO-III, er dens låneramme BAk fratrukket de beløb,
der er lånt under tidligere TLTRO-III'er. Hvis
er deltagerens låntagning i TLTRO-III k, så
hvor BLk er
budgrænsen for denne deltager i operation k, der defineres således:

for k = 2,…,7«.
Artikel 2
Ikrafttrædelse
Denne afgørelse træder i kraft den 17. marts 2020.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 16. marts 2020.
For ECB's Styrelsesråd
Christine LAGARDE
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