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AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA
(2014. június 5.)
a transzeurópai automatizált valós idejű bruttó elszámolású rendszerről (TARGET2) szóló
EKB/2012/27 iránymutatás módosításáról
(EKB/2014/25)
(2014/340/EU)
Az EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 127. cikke (2) bekezdésének első és
negyedik francia bekezdésére,
tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak
3.1. cikkére és 17., 18. és 22. cikkére,
mivel:
(1)

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

(2)

A Kormányzótanács a kormányzati betétek díjazására vonatkozó felső határokról határozott, amelyeket az
EKB/2014/9 iránymutatás (1) rögzít.

(3)

Az egységes monetáris politika elérése és különösen a kormányzati betétek piacra helyezésének ösztönzése érde
kében a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányának 21.2. cikke alapján
az NKB-knál fiskális megbízottként tartott kormányzati betétekre fizetendő díjazásra vonatkozó korlátokat kell
megállapítani, ami elősegíti az eurorendszer likviditáskezelését és a monetáris politikája végrehajtását. Ezen túlme
nően a kormányzati betétekre fizetendő díjazás pénzpiaci kamaton alapuló felső korlátjának bevezetése egyértel
műbbé teszi a kritériumokat, és elősegíti az NKB-k monetáris finanszírozás tilalmának történő megfelelésének az
EKB által a Szerződés 271. cikke d) pontjának megfelelő ellenőrzését.

(4)

Az EKB/2012/27 iránymutatás (2) meghatározza a fizetési modul számlák és alszámláik kamatozását, amely
ütközhet a kormányzati betétek díjazásának Kormányzótanács által jóváhagyott általános elveivel és a Kormány
zótanácsnak a betéti konstrukciók kamatának nulla százalék alá csökkentéséről szóló, az (1) preambulumbekez
désben említett határozatával.

(5)

Ezért az EKB/2012/27 iránymutatást megfelelően módosítani kell.

(6)

A kormányzati betétek díjazására vonatkozó korlátozások szempontjából az EKB/2012/27 iránymutatást az
EKB/2014/9 iránymutatáshoz képest lex specialisnak kell tekinteni. A kormányzati betétek díjazására vonatkozó, a
Kormányzótanács által jóváhagyott általános elvektől való eltérés esetén az előbbi az irányadó. Ezért a PM-szám
láknak és alszámláiknak szükségképpen a nulla százalék vagy a betéti konstrukciók kamata közül az alacso
nyabbnak megfelelő mértéken kell kamatozniuk, figyelmen kívül hagyva e célból az EKB/2014/9 iránymutatás
értelmében a kormányok számára elérhető esetlegesen magasabb díjazást,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYMUTATÁST:

1. cikk
Módosítások
Az EKB/2012/27 iránymutatás a következőképpen módosul:
(1) a 2. cikk a következő fogalommeghatározásokkal egészül ki:
„54. »betéti rendelkezésre állás«: az eurorendszer rendelkezésre állásának egyik formája, amelyet a szerződő felek
valamely NKB-nál, előre meghatározott betéti kamatlábon egynapos betét elhelyezésére használhatnak;”
„55. »betéti rendelkezésre állás kamatlába«: a betéti rendelkezésre állásra alkalmazandó kamatláb.”
(1) Az EKB 2014. február 20-i EKB/2014/9 iránymutatása az eszközök és források nemzeti központi bankok által történő belföldi kezelé
sének műveleteiről (HL L 159., 2014.5.28., 56. o.).
(2) Az EKB 2012. december 5-i EKB/2012/27 iránymutatása a transzeurópai automatizált valós idejű bruttó elszámolású rendszerről
(TARGET2) (HL L 30., 2013.1.30., 1. o.).
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(2) a II. melléklet a következő fogalommeghatározásokkal egészül ki:
„– »betéti rendelkezésre állás«: az eurorendszer rendelkezésre állásának egyik formája, amelyet a szerződő felek vala
mely NKB-nál, előre meghatározott betéti kamatlábon egynapos betét elhelyezésére használhatnak;”
„– »betéti rendelkezésre állás kamatlába«: a betéti rendelkezésre állásra alkalmazandó kamatláb”.
(3) a II. melléklet 12. cikkének (5) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„(5)
A PM-számlák és alszámláik a nulla százalék vagy a betéti rendelkezésre állás kamatlába közül az alacso
nyabbnak megfelelő mértékű díjazással kamatoznak, kivéve, ha azokat a kötelező tartalék tartására használják. Ilyen
esetben a kötelező tartalék kamatának kiszámítására és megfizetésére a kötelező tartalékok Európai Központi Bank
által történő alkalmazásáról szóló, 1998. november 23-i 2531/98/EK tanácsi rendelet (*) és a kötelező tartalékok
alkalmazásáról szóló, 2003. szeptember 12-i 1745/2003/EK európai központi banki rendelet (EKB/2003/9) (**) az
irányadó.
(*) HL L 318., 1998.11.27., 1. o
(**) HL L 250., 2003.10.2., 10. o.”
2. cikk
Hatálybalépés és végrehajtás
(1)

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

(2) Azon NKB-k, amelyek pénzneme az euro, meghozzák azokat az intézkedéseket, amelyek az ezen iránymutatásnak
való megfelelés érdekében szükségesek, és azokat az ezen iránymutatás hatálybalépésének napjától számított hat hét eltel
tének megfelelő naptól alkalmazzák. Az NKB-k legkésőbb az ezen iránymutatás hatálybalépésének napjától számított
négy hét elteltének megfelelő napig értesítik az Európai Központi Bankot ezen intézkedések szövegéről és az azokhoz
kapcsolódó eszközökről.
3. cikk
Címzettek
Ennek az iránymutatásnak címzettje az eurorendszer valamennyi központi bankja.

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

