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RICHTSNOER VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 5 juni 2014
tot wijziging van Richtsnoer ECB/2012/27 betreffende een geautomatiseerd trans-Europees
„real-time” bruto-vereveningssysteem (TARGET2)
(ECB/2014/25)
(2014/340/EU)
DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, inzonderheid het eerste streepje en het vierde streepje
van artikel 127, lid 2,
Gezien de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, inzonderheid
artikel 3.1 en de artikelen 17, 18 en 22,
Overwegende:
(1)

De Raad van bestuur kan van tijd tot tijd besluiten de depositorente tot onder 0 procent te verlagen.

(2)

De Raad van bestuur heeft een besluit genomen betreffende bepaalde plafonds voor de rentevergoeding op over
heidsdeposito's, die in Richtsnoer ECB/2014/9 zijn vastgelegd (1).

(3)

Beperkingen op de rentevergoeding op door NCB's als fiscale agenten aangehouden overheidsdeposito's, zulks
krachtens artikel 21.2 van de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale
Bank, moeten vastgelegd worden om het gemeenschappelijke monetaire beleid te verwezenlijken, met name om
te stimuleren dat overheidsdeposito's in de markt geplaatst worden, hetgeen het liquiditeitsbeheer en de uitvoering
van het monetaire beleid van het Eurosysteem vergemakkelijkt. Daarnaast verduidelijkt de invoering van een op
geldmarktrentes gebaseerd plafond voor de rentevergoeding op overheidsdeposito's de criteria en bevordert de
door de ECB overeenkomstig artikel 271, onder d) van het Verdrag uitgevoerde monitoring van naleving door de
NCB's van het verbod op monetaire financiering.

(4)

Richtsnoer ECB/2012/27 (2) legt de rentevergoeding vast voor betalingsmodulerekeningen en hun subrekeningen
hetgeen wellicht de algemene beginselen betreffende de rentevergoeding op overheidsdeposito's doorkruist, welke
beginselen de Raad van bestuur heeft vastgesteld en die zijn vastgelegd in het besluit van de Raad van bestuur tot
verlaging van de depositorente tot onder 0 procent, zoals bedoeld in overweging 1.

(5)

Richtsnoer ECB/2012/27 moet derhalve dienovereenkomstig gewijzigd worden.

(6)

Met het oog op de beperking van de rentevergoeding op overheidsdeposito's moet Richtsnoer ECB/2012/27 in
relatie tot Richtsnoer ECB/2014/9 als een lex specialis beschouwd worden. In geval van een discrepantie met de
algemene beginselen betreffende de rentevergoeding op overheidsdeposito's zoals vastgesteld door de Raad van
bestuur geldt het eerste. Derhalve bedraagt de rentevergoeding op PM-rekeningen en hun subrekeningen noodza
kelijkerwijze 0 procent of is gelijk aan de depositorente, waarbij het laagste geldt, voor deze doeleinden voorbij
gaand aan een mogelijkerwijze voor overheden uit hoofde van Richtsnoer ECB/2014/9 beschikbare hogere rente
vergoeding,

HEEFT HET VOLGENDE RICHTSNOER VASTGESTELD:

Artikel 1
Wijzigingen
Richtsnoer ECB/2012/27 wordt als volgt gewijzigd:
1) In artikel 2 worden de volgende definities toegevoegd:
„(54) „depositofaciliteit”: een permanente Eurosysteemfaciliteit die tegenpartijen kunnen gebruiken voor girale deposi
to's bij een NCB tegen de vooraf vastgelegde depositorente;”;
„(55) „depositorente”: de op de depositofaciliteit toepasselijke rente”.
(1) Richtsnoer ECB/2014/9 van 20 februari 2014 betreffende nationale beheertransacties inzake activa en passiva door centrale banken
(PB L 159 van 28.5.2014, blz. 56).
(2) Richtsnoer ECB/2012/27 van 5 december 2012 betreffende een geautomatiseerd trans-Europees realtime-brutovereveningssysteem
(TARGET2) (PB L 30 van 30.1.2013, blz. 1).
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2) In bijlage II worden de volgende definities toegevoegd:
„— „depositofaciliteit”: een permanente Eurosysteemfaciliteit die tegenpartijen kunnen gebruiken voor girale deposi
to's bij een NCB tegen een vooraf vastgelegde depositorente”,
„— „depositorente”: de op de depositofaciliteit toepasselijke rente”.
3) In bijlage II wordt artikel 12, lid 5 als volgt vervangen:
„5.
De rentevergoeding op PM-rekeningen en hun subrekeningen is ofwel 0 procent ofwel gelijk aan de deposito
rente, waarbij het laagste geldt, tenzij deze rekeningen voor het aanhouden van de vereiste minimumreserves gebruikt
worden. In dat geval zijn de berekening en de betaling van de rentevergoeding voor het aanhouden van minimumre
serves onderworpen aan Verordening (EG) nr. 2531/98 van de Raad van 23 november 1998 met betrekking tot de
toepassing van reserveverplichtingen door de Europese Centrale Bank (*) en Verordening (EG) nr. 1745/2003 van de
Europese Centrale Bank van 12 september 2003 inzake de toepassing van reserveverplichtingen (ECB/2003/9) (**).
(*) PB L 318 van 27.11.1998, blz. 1.
(**) PB L 250 van 2.10.2003, blz. 10.”.
Artikel 2
Inwerkingtreding en implementatie
1.

Dit richtsnoer treedt in werking op de dag van bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

2.
De NCB's die de euro als munt hebben nemen de nodige maatregelen om te voldoen aan dit richtsnoer en passen
deze toe met ingang van de dag waarop zes weken verstreken zijn sedert de inwerkingtreding van dit richtsnoer. Zij
sturen de Europese Centrale Bank uiterlijk vier weken na de dag waarop dit richtsnoer in werking treedt de met die
maatregelen verband houdende teksten en middelen.
Artikel 3
Geadresseerden
Dit richtsnoer is gericht tot alle centrale banken van het Eurosysteem.

Gedaan te Frankfurt am Main, 5 juni 2014.
De president van de ECB
Mario DRAGHI

