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SMERNICE
SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE
z dne 5. junija 2014
o spremembi Smernice ECB/2014/9 o domačih poslih upravljanja s sredstvi in obveznostmi s strani
nacionalnih centralnih bank
(ECB/2014/22)
(2014/339/EU)
SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti prve alinee člena 127(2) Pogodbe,
ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti členov 12.1 in 14.3
Statuta,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Svet ECB se lahko občasno odloči znižati obrestno mero mejnega depozita pod nič odstotkov.

(2)

V primeru znižanja obrestne mere mejnega depozita je treba ustrezno prilagoditi pravila za obrestovanje vlog
države po Smernici ECB/2014/9 (1) –

SPREJEL NASLEDNJO SMERNICO:

Člen 1
Sprememba
1.

Člen 5(2) Smernice ECB/2014/9 se nadomesti z naslednjim:
„2.
Na kateri koli koledarski dan se skupni znesek vseh vlog čez noč in vezanih vlog vseh držav pri NCB, ki
presega višjega od: (a) 200 milijonov EUR; ali (b) 0,04 % bruto domačega proizvoda države članice, v kateri ima
NCB sedež, obrestuje po obrestni meri nič odstotkov. Če je obrestna mera mejnega depozita na ta dan negativna,
potem se uporabi obrestna mera, ki ni višja od obrestne mere mejnega depozita. Pri tej določbi se upošteva člen 11,
ki pa se uporablja samo za neporavnano stanje in preostalo zapadlost vezanih vlog, ki so pri NCB na koledarski dan
pred dnem, ko se Svet ECB odloči znižati obrestno mero mejnega depozita pod nič odstotkov. Negativna obrestna
mera ima za posledico plačilno obveznost imetnika vloge do zadevne NCB, vključno s pravico te NCB, da ustrezno
bremeni zadevni račun vlog države.“

2.

Člen 5(3) Smernice ECB/2014/9 se nadomesti z naslednjim:
„3.
Za vloge države, povezane s programi Evropske unije/Mednarodnega denarnega sklada in drugimi primerlji
vimi programi finančne podpore, ki so na računih pri NCB, se uporabljajo ali obrestne mere iz odstavka 1 ali
obrestna mera nič odstotkov, kar koli je višje, toda te vloge se ne upoštevajo pri znesku mejne vrednosti iz
odstavka 2.“

(1) Smernica ECB/2014/9 z dne 20. februarja 2014 o domačih poslih upravljanja s sredstvi in obveznostmi s strani nacionalnih centralnih
bank (UL L 159, 28.5.2014, str. 56).
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Člen 2
Začetek učinkovanja in izvedba
1.

Ta smernica začne učinkovati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

2.
NCB sprejmejo potrebne ukrepe za uskladitev s to smernico in jih uporabljajo od 1. decembra 2014. ECB sporočijo
besedila in sredstva, ki se nanašajo na te ukrepe, najpozneje do 31. oktobra 2014.
Člen 3
Naslovniki
Ta smernica je naslovljena na nacionalne centralne banke držav članic, katerih valuta je euro.

V Frankfurtu na Majni, 5. junija 2014
Za Svet ECB
Predsednik ECB
Mario DRAGHI

