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EUROOPA KESKPANGA OTSUS,
16. juuni 2014,
millega muudetakse otsust EKP/2007/7 TARGET2-ECB tingimuste kohta
(EKP/2014/27)
(2014/418/EL)
EUROOPA KESKPANGA JUHATUS,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eelkõige selle artikli 127 lõiget 2,
võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige selle artikleid 11.6, 17,
22 ja 23,
võttes arvesse 5. detsembri 2012. aasta suunist EKP/2012/27 üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste
kiirülekandesüsteemi (TARGET2) kohta, (1) eelkõige selle artikli 8 lõiget 2,
ning arvestades järgmist:
(1)

Suunises EKP/2012/27 sätestati maksemooduli kontode ja nende allkontode tasustamine viisil, mis võiks sattuda
vastuollu EKP nõukogu otsusega langetada hoiustamise püsivõimaluse määra alla null protsendi.

(2)

Seetõttu on suunist EKP/2012/27 muudetud suunisega EKP/2014/25, (2) et võimalikud vastuolud kõrvaldada.

(3)

Sellega seoses on vaja muuta otsust EKP/2007/7 TARGET2-ECB, (3) et kajastada TARGET2-ECBs muudatusi, mis
on sätestatud suunises EKP/2014/25 maksemooduli kontode ja nende allkontode tasustamise osas,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1
Otsuse EKP/2007/7 muutmine
Otsuse EKP/2007/7 lisa muudetakse järgmiselt:
1) artiklisse 1 lisatakse järgmised mõisted:
„— ‘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) artikli 10 lõige 3 asendatakse järgmisega:
„3.
PM accounts and their sub-accounts shall be remunerated either at zero per cent or the deposit facility rate,
whichever is lower.”
(1) ELT L 30, 30.1.2013, lk 1.
(2) Suunis EKP/2014/25, 5 juuni 2014, millega muudetakse suunist EKP/2012/27 üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvel
duste kiirülekandesüsteemi (TARGET2) kohta (ELT L 168, 7.6.2014, lk 120).
(3) Otsus EKP/2007/7 TARGET2-ECB, 24. juuli 2007, tingimuste kohta (ELT L 237, 8.9.2007, lk 71).
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Artikkel 2
Jõustumine
Käesolev otsus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Frankfurt Maini ääres, 16. juuni 2014
EKP president
Mario DRAGHI

