L 168/118

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

HU

2014.6.7.

IRÁNYMUTATÁSOK
AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA
(2014. június 5.)
az eszközök és források nemzeti központi bankok által történő belföldi kezelésének műveleteiről
szóló EKB/2014/9 iránymutatás módosításáról
(EKB/2014/22)
(2014/339/EU)
AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 127. cikke (2) bekezdésének első francia
bekezdésére,
tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak
12.1. és 14.3. cikkére,
mivel:
(1)

A Kormányzótanács időről időre úgy határozhat, hogy a betéti konstrukciók kamatát nulla százalék alá csökkenti.

(2)

A betéti konstrukciók kamatának csökkentése esetén a kormányzati betétekre fizetendő díjazás EKB/2014/9 irány
mutatás (1) szerinti szabályait megfelelően ki kell igazítani,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYMUTATÁST:

1. cikk
Módosítás
(1)

Az EKB/2014/9 iránymutatás 5. cikkének (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„(2) Bármely naptári napon valamennyi, egy NKB-nál elhelyezett egynapos és lekötött kormányzati betétek teljes
összege, amely meghaladja az alábbiak bármelyikét: a) 200 millió euro; vagy b) azon tagállam bruttó nemzeti össz
termékének a 0,04 %-a, amelyben az NKB székhelye van, nulla százalékos kamattal kell díjazni. Amennyiben ezen a
napon a betéti konstrukciók kamata negatív, akkor a betéti konstrukciók kamatát meg nem haladó mértékű kamat
alkalmazandó. Erre a rendelkezésre a 11. cikk vonatkozik, amely a Kormányzótanács betéti konstrukciók kamatának
nulla százalék alá történő csökkentéséről szóló határozatát megelőző naptári napon csak az NKB-knál tartott lekötött
betétek fennmaradó egyenlegére és fennmaradó vonatkozó lejáratára alkalmazandó. A negatív kamat a betétesnek az
érintett NKB számára történő fizetés kötelezettségével jár, beleértve ezen NKB jogát az adott kormányzati betéti
számla megfelelő megterhelésére.”

(2)

Az EKB/2014/9 iránymutatás 5. cikkének (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„(3) Az Európai Unió/a Nemzetközi Valutaalap és a más összehasonlítható pénzügyi támogatási programokhoz
kapcsolódó, az NKB-knál vezetett számlákon tartott kormányzati betétekre az (1) bekezdésben említett mértékű,
vagy nulla százalékos díjazás közül a magasabb vonatkozik, de e betéteket nem kell figyelembe venni a (2) bekez
désben említett értékhatár összegének számítása során.”

(1) EKB/2014/9 iránymutatás (2014. február 20.) az eszközök és források nemzeti központi bankok által történő belföldi kezelésének műve
leteiről (HL L 159., 2014.5.28., 56. o.).
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2. cikk
Hatálybalépés és végrehajtás
(1)

Ez az iránymutatás az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

(2) Az NKB-k meghozzák azokat az intézkedéseket, amelyek az ezen iránymutatásnak való megfelelés érdekében
szükségesek, és azokat 2014. december 1-jétől alkalmazzák. Az NKB-k legkésőbb 2014. október 31-ig értesítik az EKB-t
ezen intézkedések szövegéről és az azokhoz kapcsolódó eszközökről.
3. cikk
Címzettek
Ennek az iránymutatásnak azon tagállamok nemzeti központi bankjai a címzettjei, amelyeknek a pénzneme az euro.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2014. június 5-én.
az EKB Kormányzótanácsa részéről
az EKB elnöke
Mario DRAGHI

