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РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА
от 16 юни 2014 година
за изменение на Решение ЕЦБ/2007/7 относно условията на TARGET2—ЕЦБ
(ЕЦБ/2014/27)
(2014/418/ЕС)
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 127, параграф 2 от него,
като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и поспециално член 11.6 и членове 17, 22 и 23 от него,
като взе предвид Насоки ЕЦБ/2012/27 от 5 декември 2012 г. относно Трансевропейската автоматизирана система за
брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2) (1), и по-специално член 8, параграф 2 от тях,
като има предвид, че:
(1)

С Насоки ЕЦБ/2012/27 олихвяването на сметките в платежния модул (ПМ) и техните подсметки беше определено
по начин, който можеше да противоречи на решението на Управителния съвет да понижи лихвения процент за
депозитното улеснение под 0 %.

(2)

В резултат на това Насоки ЕЦБ/2012/27 бяха изменени от Насоки ЕЦБ/2014/25 (2) с оглед отстраняването на
подобни възможни противоречия.

(3)

Поради това е необходимо Решение ЕЦБ/2007/7 (3) да бъде допълнително изменено, за да бъдат отразени в
TARGET2—ЕЦБ промените, които Насоки ЕЦБ/2014/25 внасят в олихвяването на сметките в платежния модул и
техните подсметки,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1
Изменения на Решение ЕЦБ/2007/7
Приложението към Решение ЕЦБ/2007/7 се изменя, както следва:
1. в член 1 се вмъкват следните определения:
„— ‘deposit facility’ means a Eurosystem standing facility which counterparties may use to make overnight deposits
with an NCB at a pre-specified deposit rate,
— ‘deposit facility rate’ means the interest rate applicable to the deposit facility,“;
2. в член 10 параграф 3 се заменя със следното:
„3.
PM accounts and their sub-accounts shall be remunerated either at zero per cent or the deposit facility rate,
whichever is lower.“
(1) ОВ L 30, 30.1.2013 г., стр. 1.
(2) Насоки ЕЦБ/2014/25 от 5 юни 2014 г. за изменение на Насоки ЕЦБ/2012/27 относно Трансевропейската автоматизирана система за
брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2) (ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 120).
(3) Решение ЕЦБ/2007/7от 24 юли 2007 г. относно условията на TARGET2—ЕЦБ (ОВ L 237, 8.9.2007 г., стр. 71).
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Член 2
Влизане в сила
Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено във Франкфурт на Майн на 16 юни 2014 година.
Председател на ЕЦБ
Mario DRAGHI

