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DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE
af 16. juni 2014
om ændring af afgørelse ECB/2007/7 om de nærmere vilkår for TARGET2-ECB
(ECB/2014/27)
(2014/418/EU)
DIREKTIONEN FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2,
under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig arti
kel 11.6, og artikel 17, 22 og 23,
under henvisning til retningslinje ECB/2012/27 af 5. december 2012 om TARGET2 (Trans-European Automated Realtime Gross settlement Express Transfer system) (1), særlig artikel 8, stk. 2, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Retningslinje ECB/2012/27 specificerede forrentningen af PM-konti og deres afviklingskonti på en måde, som
kunne være til hinder for afgørelser fra Styrelsesrådet om at sænke renten på indlånsfaciliteten til under nul
procent.

(2)

Som følge heraf er retningslinje ECB/2012/27 blevet ændret ved retningslinje ECB/2014/25 (2) for at fjerne
sådanne mulige hindringer.

(3)

Det er derfor nødvendigt at ændre afgørelse ECB/2007/7 (3) yderligere for at afspejle de ændringer, som retnings
linje ECB/2014/15 medfører for forretningen af PM-kontiene og deres afviklingskonti i TARGET2-ECB —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1
Ændringer af afgørelse ECB/2007/7
Bilaget til afgørelse ECB/2007/7 ændres således:
1. I artikel 1 tilføjes følgende definitioner:
»— ‘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. Artikel 10, stk. 3, affattes således:
»3. PM accounts and their sub-accounts shall be remunerated either at zero per cent or the deposit facility rate,
whichever is lower.«
(1) EUT L 30 af 30.1.2013, s. 1.
(2) Retningslinje ECB/2014/25 af 5. juni 2014 om ændring af retningslinje ECB/2012/27 om TARGET2 (Trans-European Automated Realtime Gross settlement Express Transfer system) (EUT L 168 af 7.6.2014, s. 120).
(3) Afgørelse ECB/2007/7 af 24. juli 2007 om de nærmere vilkår for TARGET2-ECB (EUT L 237 af 8.9.2007, s. 71).

1.7.2014

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 192/69

Artikel 2
Ikrafttræden
Denne afgørelse træder i kraft på dagen for sin offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 16. juni 2014.
Mario DRAGHI

Formand for ECB

