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SUUNTAVIIVAT
EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT,
annettu 5 päivänä kesäkuuta 2014,
kansallisten keskuspankkien suorittamista varojen ja vastuiden kotimaisista hallintatoimista annet
tujen suuntaviivojen EKP/2014/9 muuttamisesta
(EKP/2014/22)
(2014/339/EU)
EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen
luetelmakohdan,
ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 12.1 ja
14.3 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

EKP:n neuvosto voi ajoittain päättää alentaa talletusmahdollisuuden koron alle nollan prosentin.

(2)

Jos talletusmahdollisuuden korkoa alennetaan, on vastaavasti tarkistettava valtiontalletuksille maksettavaa korkoa
koskevia sääntöjä, jotka on vahvistettu suuntaviivoissa EKP/2014/9 (1).

ON HYVÄKSYNYT NÄMÄ SUUNTAVIIVAT:

1 artikla
Muutos
1.

Korvataan suuntaviivojen EKP/2014/9 5 artiklan 2 kohta seuraavasti:
”2.
Kunakin kalenteripäivänä kansallisessa keskuspankissa olevien valtion kaikkien yön yli -talletusten ja määräai
kaistalletusten yhteismäärälle maksetaan nollakorkoa siltä osin kuin se ylittää a) 200 miljoonaa euroa tai
b) 0,04 prosenttia sen valtion bruttokansantuotteesta, jossa kansallinen keskuspankki sijaitsee, sen mukaan, kumpi
määristä on korkeampi. Jos talletusmahdollisuuden korko on kyseisenä päivänä negatiivinen, sovellettava korko ei
saa ylittää talletusmahdollisuuden korkoa. Tämä säännös ei rajoita 11 artiklan soveltamista; 11 artiklaa sovelletaan
ainoastaan sellaisten määräaikaistalletusten saldoihin ja jäljellä olevaan sovellettavaan maturiteettiin, joita pidettiin
kansallisissa keskuspankeissa sitä päivää edeltävänä kalenteripäivänä, jona EKP päättää alentaa talletusmahdollisuuden
koron alle nollan prosentin. Negatiivinen korko merkitsee talletuksen haltijan maksuvelvollisuutta suhteessa kansalli
seen keskuspankkiin sekä kyseisen kansallisen keskuspankin oikeutta veloittaa valtion talletustiliä vastaavasti.”

2.

Korvataan suuntaviivojen EKP/2014/9 5 artiklan 3 kohta seuraavasti:
”3.
Euroopan unioniin, Kansainväliseen valuuttarahastoon tai muuhun vastaavaan rahoitustukiohjelmaan liittyviin
valtiontalletuksiin, joita pidetään kansallisten keskuspankkien tileillä, sovelletaan 1 kohdassa tarkoitettuja korkoja tai
nollakorkoa sen mukaan, kumpi on korkeampi, mutta niitä ei lasketa mukaan määritettäessä 2 kohdassa mainittua
kynnysarvoa.”

(1) Suuntaviivat EKP/2014/9, annettu 20 päivänä helmikuuta 2014, kansallisten keskuspankkien suorittamista varojen ja vastuiden kotimai
sista hallintatoimista (EUVL L 159, 28.5.2014, s. 56).
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2 artikla
Voimaantulo ja täytäntöönpano
1.

Nämä suuntaviivat tulevat voimaan päivänä, jona ne julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2.
Kansalliset keskuspankit toteuttavat näiden suuntaviivojen noudattamiseksi tarvittavat toimenpiteet ja soveltavat
näitä suuntaviivoja 1 päivästä joulukuuta 2014. Ne antavat viimeistään 31 päivänä lokakuuta 2014 EKP:lle tiedoksi
näihin toimenpiteisiin liittyvät asiakirjat ja keinot.
3 artikla
Osoitus
Nämä suuntaviivat on osoitettu niiden jäsenvaltioiden kansallisille keskuspankeille, joiden rahayksikkö on euro.

Tehty Frankfurt am Mainissa 5 päivänä kesäkuuta 2014.
EKP:n neuvoston puolesta
EKP:n puheenjohtaja
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