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EUROOPA KESKPANGA SUUNIS,
5. juuni 2014,
millega muudetakse suunist EKP/2012/27 üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvel
duste kiirülekandesüsteemi (TARGET2) kohta
(EKP/2014/25)
(2014/340/EL)
EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eelkõige selle artikli 127 lõike 2 esimest ja neljandat taanet,
võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige selle artikleid 3.1, 17, 18 ja 22,
ning arvestades järgmist:
(1)

EKP nõukogu võib aeg-ajalt otsustada langetada hoiustamise püsivõimaluse intressimäära alla null protsendi.

(2)

EKP nõukogu on otsustanud kehtestada valitsemissektori hoiuste tasustamisele teatavad piirmäärad, mis on sätes
tatud suunises EKP/2014/9 (1).

(3)

Ühtse rahapoliitika saavutamiseks ning eelkõige selleks, et motiveerida valitsemissektorit hoiustama turul, mis
lihtsustab eurosüsteemi likviidsusjuhtimist ja rahapoliitika elluviimist, tuleb täpsustada piirangud, mis kehtivad
RKPde kui fiskaalagentide juures hoitavate valitsemissektori hoiuste tasustamisele kooskõlas Euroopa Keskpankade
Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artikliga 21.2. Lisaks täpsustab valitsemissektori hoiuste tasustamise
piirmäär, mis võtab arvesse rahaturu intressimäära, RKPde poolt keskpankade rahastamise keelu järgimisest kinni
pidamise kriteeriume ning lihtsustab jälgimist, mida teostab EKP kooskõlas aluslepingu artikli 271 punktiga d.

(4)

Suunis EKP/2012/27 (2) täpsustab maksemooduli kontode ja nende allkontode tasustamist, mis võib piirata EKP
nõukogu poolt heaks kiidetud valitsemissektori hoiuste tasustamise üldpõhimõtteid ning põhjenduses 1 osutatud
EKP nõukogu otsust langetada hoiustamise püsivõimaluse intressimäära alla null protsendi.

(5)

Seetõttu tuleb suunist EKP/2012/27 vastavalt muuta.

(6)

Valitsemissektori hoiuste tasustamise piirangute osas tuleks suunist EKP/2012/27 käsitada suunise EKP/2014/9
erinormina (lex specialis). Mis tahes vastuolude korral EKP nõukogu poolt heaks kiidetud valitsemissektori hoiuste
tasustamise üldpõhimõtetega kohaldatakse nimetatud erinormi. Seega tasustatakse maksemooduli kontosid ja
nende allkontosid nullprotsendilise intressimääraga või hoiustamise püsivõimaluse intressimääraga, sõltuvalt
sellest, kumb on madalam, ning jäetakse kõrvale suunises EKP/2014/9 valitsemissektorile võimaldatud tasu
määrad, mis võivad olla kõrgemad,

ON VÕTNUD VASTU KÄESOLEVA SUUNISE:

Artikkel 1
Muudatused
Suunist EKP/2012/27 muudetakse järgmiselt:
1) artiklisse 2 lisatakse järgmised mõisted:
„54) „hoiustamise püsivõimalus” (deposit facility) — eurosüsteemi püsivõimalus, mida osapooled võivad kasutada
üleööhoiuste tegemiseks RKPs eelnevalt kindlaks määratud intressimääraga;”
„55) „hoiustamise püsivõimaluse intressimäär” (deposit facility rate) — hoiustamise püsivõimalusele kohaldatav intressi
määr.”;
(1) 20. veebruari 2014. aasta suunis EKP/2014/9 varade ja kohustustega seotud riigi tehingute juhtimise kohta riikide keskpankade poolt
(ELT L 159, 28.5.2014, lk 56).
(2) 5. detsembri 2012. aasta suunis EKP/2012/27 üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi
(TARGET2) kohta (ELT L 30, 30.1.2013, lk 1).
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2) II lisasse lisatakse järgmised mõisted:
„— „hoiustamise püsivõimalus” (deposit facility) — eurosüsteemi püsivõimalus, mida osapooled võivad kasutada
üleööhoiuste tegemiseks RKPs eelnevalt kindlaks määratud hoiustamise määraga;
— „hoiustamise püsivõimaluse intressimäär” (deposit facility rate) — hoiustamise püsivõimalusele kohaldatav intressi
määr;”;
3) II lisas asendatakse artikli 12 lõige 5 järgmisega:
„5.
Maksemooduli kontosid ja nende allkontosid tasustatakse nullprotsendilise intressimääraga või hoiustamise
püsivõimaluse intressimääraga, sõltuvalt sellest, kumb on madalam, välja arvatud juhul, kui neid kasutatakse kohus
tusliku reservi hoidmiseks. Sel juhul juhindutakse kohustuslikult reservilt tasu arvutamisel ja maksmisel nõukogu
23. novembri 1998. aasta määrusest (EÜ) nr 2531/98 kohustuslike reservide kohaldamise kohta Euroopa Keskpanga
poolt (*) ja Euroopa Keskpanga 12. septembri 2003. aasta määrusest (EÜ) nr 1745/2003 kohustusliku reservi kohal
damise kohta (EKP/2003/9) (**).
(*) EÜT L 318, 27.11.1998, lk 1.
(**) ELT L 250, 2.10.2003, lk 10.”
Artikkel 2
Jõustumine ja rakendamine
1.

Käesolev suunis jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

2.
RKPd, mille rahaühik on euro, võtavad meetmed, mis on vajalikud käesoleva suunise järgimiseks, ja kohaldavad
neid alates päevast, mil möödub kuus nädalat käesoleva suunise jõustumisest. Nad teatavad Euroopa Keskpangale nende
meetmetega seotud dokumentidest ja asjaoludest hiljemalt päevaks, mil möödub neli nädalat käesoleva suunise jõustumi
sest.
Artikkel 3
Adressaadid
Käesolev suunis on adresseeritud kõikidele eurosüsteemi keskpankadele.

Frankfurt Maini ääres, 5. juuni 2014
EKP president
Mario DRAGHI

