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НАСОКИ
НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА
от 5 юни 2014 година
за изменение на Насоки ЕЦБ/2014/9 относно вътрешни операции по управление на активи и
пасиви от националните централни банки
(ЕЦБ/2014/22)
(2014/339/ЕС)
УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 127, параграф 2, първо тире
от него,
като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и поспециално членове 12.1 и 14.3 от него,
като има предвид, че:
(1)

Управителният съвет може периодично да решава да понижи лихвения процент за депозитното улеснение под 0 %.

(2)

В случай на намаляване на лихвения процент за депозитното улеснение е необходимо съответно коригиране на
правилата за олихвяването на депозити на сектор „Държавно управление“ съгласно Насоки ЕЦБ/2014/9 (1),

ПРИЕ НАСТОЯЩИТЕ НАСОКИ:

Член 1
Изменение
1.

Член 5, параграф 2 от Насоки ЕЦБ/2014/9 се заменя със следното:
„2.
На всеки календарен ден общата сума на овърнайт депозити и срочни депозити на всички сектори „Държавно
управление“ в НЦБ, която надвишава по-голямото от: а) 200 милиона евро; или б) 0,04 % от брутния вътрешен
продукт на държавата членка, в която е седалището на НЦБ, се олихвява с 0 % лихвен процент. Ако лихвеният
процент за депозитното улеснение на този ден е отрицателен, се прилага лихвен процент, не по-висок от лихвения
процент за депозитното улеснение. Тази разпоредба не засяга член 11, който се прилага само по отношение на оста
тъчното салдо и остатъчния приложим срок до падежа на срочни депозити, държани в НЦБ на календарния ден
преди деня, на който Управителният съвет решава да понижи лихвения процент за депозитното улеснение под 0 %.
Отрицателният лихвен процент налага задължение за плащане на вложителя по отношение на съответната НЦБ, вклю
чително право на тази НЦБ да дебитира съответната сметка на депозита на сектор „Държавно управление“ съобразно с
това.“

2.

Член 5, параграф 3 от Насоки ЕЦБ/2014/9 се заменя със следното:
„3.
Спрямо депозитите на сектор „Държавно управление“, свързани с програми за финансова подкрепа на Европей
ския съюз/Международния валутен фонд и други сравними програми за финансова подкрепа, които са държани по
сметки в НЦБ, се прилагат процентите на олихвяване, посочени в параграф 1, или 0 %, което от тях е с по-висока
стойност, но без да се смятат към праговата стойност, посочена в параграф 2.“

(1) Насоки ЕЦБ/2014/9 от 20 февруари 2014 г. относно вътрешни операции по управление на активи и пасиви от националните централни
банки (ОВ L 159, 28.5.2014 г., стр. 56).
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Член 2
Влизане в сила и изпълнение
1.

Настоящите насоки влизат в сила в деня на публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз.

2.
НЦБ предприемат необходимите мерки за спазване на настоящите насоки и ги прилагат от 1 декември 2014 г. Те
уведомяват ЕЦБ относно текстовете и средствата, свързани с тези мерки, най-късно до 31 октомври 2014 г.
Член 3
Адресати
Адресати на настоящите насоки са националните централни банки на държавите членки, чиято парична единица е
еврото.

Съставено във Франкфурт на Майн на 5 юни 2014 година.
За Управителния съвет на ЕЦБ
Председател на ЕЦБ
Mario DRAGHI

