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GAIRĖS
EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS
2014 m. birželio 5 d.
kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2014/9 dėl nacionalinių centrinių bankų vidaus turto ir
įsipareigojimų valdymo operacijų
(ECB/2014/22)
(2014/339/ES)
EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 127 straipsnio 2 dalies pirmą įtrauką,
atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 12 straipsnio 1 dalį
ir 14 straipsnio 3 dalį,
kadangi:
(1)

Valdančioji taryba kartkartėmis gali priimti sprendimą sumažinti palūkanų normą už naudojimąsi indėlių gali
mybe iki mažesnės už 0 %;

(2)

sumažinus palūkanų normą už naudojimąsi indėlių galimybe, atitinkamai turi būti iš dalies pakeistos Gairėse
ECB/2014/9 (1) nustatytos taisyklės dėl atlyginimo už Vyriausybės indėlius,

PRIĖMĖ ŠIAS GAIRES:

1 straipsnis
Dalinis pakeitimas
1.

Gairių ECB/2014/9 5 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:
„2.
Bet kurią kalendorinę dieną už bendrą visos Vyriausybės vienos nakties ir terminuotųjų indėlių, laikomų NCB,
sumą, kuri viršija: a) 200 mln. eurų arba b) 0,04 % valstybės narės, kurioje yra NCB buveinė, bendrojo vidaus
produkto, mokamos 0 % palūkanos. Jei tą dieną palūkanų norma už naudojimąsi indėlių galimybe yra neigiama,
taikoma palūkanų norma, ne didesnė už palūkanų normą už naudojimąsi indėlių galimybe. Ši nuostata taikoma atsi
žvelgiant į 11 straipsnį, kuris taikomas tik balanso likučiui ir NCB laikomų terminuotųjų indėlių likusiam taikytinam
terminui kalendorinę dieną, esančią prieš dieną, kurią Valdančioji taryba nusprendžia sumažinti palūkanų normą už
naudojimąsi indėlių galimybe iki mažesnės už 0 %. Neigiama palūkanų norma reiškia, kad indėlio turėtojas įsiparei
goja mokėti atitinkamam NCB, įskaitant to NCB teisę atitinkamai debetuoti atitinkamą Vyriausybės indėlių sąskaitą.“

2.

Gairių ECB/2014/9 5 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:
„3.
Už Vyriausybės indėlius, susijusius su Europos Sąjungos/Tarptautinio valiutos fondo ir kitomis panašiomis
finansinės paramos programomis, kurie laikomi NCB esančiose sąskaitose, atlyginama taikant 1 dalyje nurodytus
atlyginimo dydžius arba 0 % palūkanų normą, taikant tą dydį, kuris yra didesnis, tačiau jie neįskaičiuojami nustatant
2 dalyje nurodytą ribą.“

(1) 2014 m. vasario 20 d. Gairės ECB/2014/9 dėl nacionalinių centrinių bankų vidaus turto ir įsipareigojimų valdymo operacijų (OL L 159,
2014 5 28, p. 56).
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2 straipsnis
Įsigaliojimas ir įgyvendinimas
1.

Šios gairės įsigalioja jų paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

2.
NCB imasi reikiamų priemonių šioms gairėms vykdyti ir jas taikyti nuo 2014 m. gruodžio 1 d. Jie praneša ECB
apie su šiomis priemonėmis susijusius tekstus ir priemones ne vėliau kaip iki 2014 m. spalio 31 d.
3 straipsnis
Adresatai
Šios gairės skirtos valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionaliniams centriniams bankams.

Priimta Frankfurte prie Maino 2014 m. birželio 5 d.
ECB valdančiosios tarybos vardu
ECB Pirmininkas
Mario DRAGHI

