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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

1.7.2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 16ης Ιουνίου 2014
που τροποποιεί την απόφαση EΚΤ/2007/7 σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις του
TARGET2-EKT
(EΚΤ/2014/27)
(2014/418/EE)
Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 127 παράγραφος 2,
Έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και
ιδίως τα άρθρα 11.6, 17, 22 και 23,
Έχοντας υπόψη την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2012/27, της 5ης Δεκεμβρίου 2012, σχετικά με το Διευρωπαϊκό Αυτοματο
ποιημένο Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο (TARGET2) (1), και ιδίως το άρθρο 8
παράγραφος 2,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2012/27 εξειδίκευσε τους όρους τοκισμού των λογαριασμών μονάδων πληρωμών (ΜΠ)
και των υπολογαριασμών τους κατά τρόπο που θα μπορούσε να είχε παρεμβάλει προσκόμματα σε απόφαση του τελευ
ταίου να μειώσει το επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων κάτω του μηδέν τοις εκατό.

(2)

Ενόψει τούτου, η κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2012/27 τροποποιήθηκε από την κατευθυντήρια γραμμή
ΕΚΤ/2014/25 (2), προκειμένου να αρθούν πιθανά προσκόμματα τέτοιου είδους.

(3)

Καθίσταται επομένως αναγκαία η τροποποίηση και της απόφασης ΕΚΤ/2007/7 (3), προκειμένου να αποτυπωθούν στο
ρυθμιστικό πλαίσιο του TARGET2-EKT οι τροποποιήσεις τις οποίες εισάγει η κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2014/25 σε
σχέση με τον τοκισμό των λογαριασμών ΜΠ και των υπολογαριασμών τους,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Τροποποιήσεις της απόφασης ΕΚΤ/2007/7
Το παράρτημα της απόφασης ΕΚΤ/2007/7 τροποποιείται ως εξής:
1) Στο άρθρο 1, παρεμβάλλονται οι ακόλουθοι ορισμοί:
«— ‘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) Στο άρθρο 10, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«3.
PM accounts and their sub-accounts shall be remunerated either at zero per cent or the deposit facility rate,
whichever is lower.».
(1) ΕΕ L 30 της 30.1.2013, σ. 1.
(2) Κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2014/25 της 5ης Ιουνίου 2014 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2012/27 σχετικά με το Διευρω
παϊκό Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο (TARGET2) (ΕΕ L 168 της 7.6.2014,
σ. 120).
(3) Απόφαση ΕΚΤ/2007/7, της 24ης Ιουλίου 2007, σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις του TARGET2-EKT (ΕΕ L 237 της 8.9.2007,
σ. 71).
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Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Φρανκφούρτη, 16 Ιουνίου 2014.
Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ
Mario DRAGHI

