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ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 5ης Ιουνίου 2014
που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2014/9 σχετικά με εγχώριες πράξεις διαχείρισης ενεργη
τικού και παθητικού από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες
(ΕΚΤ/2014/22)
(2014/339/EE)
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 127 παράγραφος 2 πρώτη περί
πτωση,
Έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και
ιδίως τα άρθρα 12.1 και 14.3,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ενίοτε το διοικητικό συμβούλιο δύναται να αποφασίζει μείωση του επιτοκίου της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων
κάτω του μηδέν τοις εκατό.

(2)

Σε περίπτωση μείωσης του επιτοκίου της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων είναι αναγκαία η προσαρμογή των
κανόνων που διέπουν τον τοκισμό των καταθέσεων της κεντρικής διοίκησης σύμφωνα με την κατευθυντήρια γραμμή
ΕΚΤ/2014/9 (1),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ:

Άρθρο 1
Τροποποίηση
1.

Το άρθρο 5 παράγραφος 2 της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2014/9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«2. Τοκίζεται με επιτόκιο μηδέν τοις εκατό το συνολικό ποσό των καταθέσεων διάρκειας μιας ημέρας και των καταθέσεων
καθορισμένης διάρκειας όλων των κεντρικών διοικήσεων σε ορισμένη ΕθνΚΤ, εφόσον υπερβαίνει το υψηλότερο από τα
ακόλουθα ποσά οποιαδήποτε ημερολογιακή ημέρα: α) το ποσό των 200 εκατ. ευρώ· ή β) το 0,04 % του ακαθάριστου εγχώ
ριου προϊόντος του κράτους μέλους στο οποίο εδρεύει η συγκεκριμένη ΕθνΚΤ. Εάν το επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής
καταθέσεων τη συγκεκριμένη ημέρα είναι αρνητικό, εφαρμόζεται επιτόκιο που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερό του. Η
παρούσα διάταξη ισχύει υπό την επιφύλαξη του άρθρου 11, το οποίο εφαρμόζεται μόνο στο ανεξόφλητο υπόλοιπο και την
υπολειπόμενη διάρκεια των καταθέσεων καθορισμένης διάρκειας που τηρούνται στις ΕθνΚΤ την παραμονή της ημερολο
γιακής ημέρας κατά την οποία το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει μείωση του επιτοκίου της διευκόλυνσης αποδοχής
καταθέσεων κάτω του μηδέν τοις εκατό. Η εφαρμογή αρνητικού επιτοκίου συνεπάγεται για τον καταθέτη υποχρέωση
πληρωμής προς την οικεία ΕθνΚΤ, περιλαμβανομένου του δικαιώματος της τελευταίας να χρεώσει αντίστοιχα τοn σχετικό
λογαριασμό καταθέσεων της κεντρικής διοίκησης.».

2.

Το άρθρο 5 παράγραφος 3 της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2014/9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«3. Επί των καταθέσεων κεντρικής διοίκησης που τηρούνται σε λογαριασμούς στις ΕθνΚΤ και σχετίζονται με προγράμ
ματα οικονομικής στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης/του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και άλλα αντίστοιχα προγράμματα
οικονομικής στήριξης εφαρμόζεται το υψηλότερο εκ των επιτοκίων της παραγράφου 1 ή του επιτοκίου μηδέν τοις εκατό,
χωρίς πάντως οι εν λόγω καταθέσεις να λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του ελάχιστου ορίου ποσού της
παραγράφου 2.».

(1) Κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2014/9, της 20ής Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με εγχώριες πράξεις διαχείρισης ενεργητικού και παθητικού από τις
εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕΕ L 159 της 28.5.2014, σ. 56).

7.6.2014

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 168/119

Άρθρο 2
Παραγωγή αποτελεσμάτων και εφαρμογή
1.
Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή αρχίζει να παράγει αποτελέσματα από την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2.
Οι ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ λαμβάνουν τα μέτρα που είναι απαραίτητα για τη συμμόρφωση με την παρούσα κατευθυ
ντήρια γραμμή και τα εφαρμόζουν από την 1η Δεκεμβρίου 2014. Ειδοποιούν την ΕΚΤ για τα κείμενα και τα μέσα που σχετίζο
νται με τα εν λόγω μέτρα έως τις 31 Οκτωβρίου 2014.
Άρθρο 3
Αποδέκτες
Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή απευθύνεται στις εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ.

Φρανκφούρτη, 5 Ιουνίου 2014.
Για το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ
Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ
Mario DRAGHI

