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EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS
2014 m. birželio 5 d.
kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2012/27 dėl Transeuropinės automatizuotos realaus laiko
atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistemos (TARGET2)
(ECB/2014/25)
(2014/340/ES)
EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 127 straipsnio 2 dalies pirmą ir ketvirtą įtraukas,
atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 3 straipsnio 1 dalį bei
17, 18 ir 22 straipsnius,
kadangi:
(1)

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

(2)

Valdančioji taryba nusprendė dėl tam tikrų atlyginimo už Vyriausybės indėlius ribų, kurios nustatytos Gairėse
ECB/2014/9 (1);

(3)

atlyginimui už Vyriausybės indėlius, kurie laikomi NCB kaip fiskalinių agentų pagal Europos centrinių bankų
sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto 21 straipsnio 2 dalį, būtina nustatyti apribojimus, siekiant bendros
pinigų politikos, ypač tam, kad būtų skatinamas Vyriausybės indėlių pateikimas rinkai, kuriuo būtų palengvintas
Eurosistemos likvidumo valdymas ir pinigų politikos įgyvendinimas. Be to, atlyginimo už Vyriausybės indėlius
ribos nustatymas remiantis pinigų rinkos palūkanų normomis paaiškina kriterijus ir sudaro sąlygas ECB pagal
Sutarties 271 straipsnio d punktą stebėti, kaip NCB laikosi piniginio finansavimo draudimo;

(4)

Gairėse ECB/2012/27 (2) nustatytas atlyginimas už mokėjimų modulio sąskaitas ir jų subsąskaitas, o tai gali nesu
tapti su Valdančiosios tarybos patvirtintais bendraisiais atlyginimo už Vyriausybės indėlius principais ir 1 konsta
tuojamojoje dalyje nurodytu Valdančiosios tarybos sprendimu sumažinti palūkanų normą už naudojimąsi indėlių
galimybe iki mažesnės už 0 %;

(5)

todėl reikia atitinkamai iš dalies pakeisti Gaires ECB/2012/27;

(6)

atlyginimo už Vyriausybės indėlius apribojimo tikslais Gairės ECB/2012/27 turėtų būti laikomos lex specialis
Gairių ECB/2014/9 atžvilgiu. Jei yra neatitikimų Valdančiosios tarybos patvirtintiems bendriesiems atlyginimo už
Vyriausybės indėlius principams, vadovaujamasi Gairėmis ECB/2012/27. Todėl už MM sąskaitas ir jų subsąskaitas
turi būti atlyginama taikant 0 % palūkanų normą arba palūkanų normą už naudojimąsi indėlių galimybe, taikant
tą dydį, kuris yra mažesnis, nepaisant to, kad pagal Gaires ECB/2014/9 Vyriausybėms gali būti taikomas didesnis
atlyginimas,

PRIĖMĖ ŠIAS GAIRES:

1 straipsnis
Daliniai pakeitimai
Gairės ECB/2012/27 iš dalies keičiamos taip:
1. 2 straipsnis papildomas šiomis terminų apibrėžtimis:
„54. indėlių galimybė – nuolatinė Eurosistemos galimybė, kuria kitos sandorių šalys gali pasinaudoti teikdamos
vienos nakties indėlius nacionaliniame centriniame banke už iš anksto nustatytą indėlių palūkanų normą;
55. palūkanų norma už naudojimąsi indėlių galimybe – indėlių galimybei taikoma palūkanų norma.“
(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).
(2) 2012 m. gruodžio 5 d. Gairės ECB/2012/27 dėl Transeuropinės automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų
sistemos (TARGET2) (OL L 30, 2013 1 30, p. 1).
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2. II priedas papildomas šiomis terminų apibrėžtimis:
„— indėlių galimybė – nuolatinė Eurosistemos galimybė, kuria kitos sandorių šalys gali pasinaudoti teikdamos vienos
nakties indėlius nacionaliniame centriniame banke už iš anksto nustatytą indėlių palūkanų normą,
— palūkanų norma už naudojimąsi indėlių galimybe – indėlių galimybei taikoma palūkanų norma,“.
3. II priedo 12 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:
„5.
Už MM sąskaitas ir jų subsąskaitas atlyginama taikant 0 % palūkanų normą arba palūkanų normą už naudoji
mąsi indėlių galimybe, taikant tą dydį, kuris yra mažesnis, išskyrus atvejus, kai jos naudojamos privalomosioms atsar
goms laikyti. Tokiu atveju atlyginimo už laikomas privalomąsias atsargas apskaičiavimą ir mokėjimą reglamentuoja
1998 m. lapkričio 23 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2531/98 dėl Europos Centrinio Banko privalomųjų atsargų
reikalavimo taikymo (*) ir 2003 m. rugsėjo 12 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (EB) Nr. 1745/2003 dėl
privalomųjų atsargų reikalavimo taikymo (ECB/2003/9) (**).
(*) OL L 318, 1998 11 27, p. 1.
(**) OL L 250, 2003 10 2, p. 10.“
2 straipsnis
Įsigaliojimas ir įgyvendinimas
1.

Šios gairės įsigalioja jų paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

2.
NCB, kurių valiuta yra euro, imasi reikiamų priemonių šioms gairėms vykdyti ir jas taikyti praėjus šešioms savai
tėms nuo šių gairių įsigaliojimo dienos. Jie praneša Europos Centriniam Bankui apie su šiomis priemonėmis susijusius
tekstus ir priemones ne vėliau kaip per keturias savaites nuo šių gairių įsigaliojimo dienos.
3 straipsnis
Adresatai
Šios gairės skirtos visiems Eurosistemos centriniams bankams.

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

