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EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,
annettu 16 päivänä kesäkuuta 2014,
TARGET2-ECB-osajärjestelmän säännöistä tehdyn päätöksen EKP/2007/7 muuttamisesta
(EKP/2014/27)
(2014/418/EU)
EUROOPAN KESKUSPANKIN JOHTOKUNTA, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan,
ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 11.6, 17,
22 ja 23 artiklan,
ottaa huomioon Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (TARGET2) 5 päivänä
joulukuuta 2012 annetut suuntaviivat EKP/2012/27 (1), ja erityisesti niiden 8 artiklan 2 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Suuntaviivoissa EKP/2012/27 maksumoduulitileille (PM-tilit) ja niiden alatileille maksettava korko täsmennettiin
tavalla, joka olisi saattanut johtaa ristiriitoihin EKP:n neuvoston päätöksen kanssa, jolla talletusmahdollisuuden
korko alennettiin alle nollan prosentin.

(2)

Tällaisten mahdollisten
EKP/2014/25 (2).

(3)

Näin ollen on tarpeen muuttaa Euroopan keskuspankin päätöstä EKP/2007/7 (3), jotta suuntaviivojen
EKP/2014/25 muutokset PM-tilien ja alatilien koroissa otetaan huomioon TARGET2-ECB-osajärjestelmässä,

ristiriitojen

estämiseksi

muutettiin

suuntaviivoja

EKP/2012/27

suuntaviivoilla

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Päätökseen EKP/2007/7 tehtävät muutokset
Muutetaan päätöksen EKP/2007/7 liite seuraavasti:
1) lisätään 1 artiklaan seuraavat määritelmät:
”— “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) korvataan 10 artiklan 3 kohta seuraavasti:
”3.
PM accounts and their sub-accounts shall be remunerated either at zero per cent or the deposit facility rate,
whichever is lower.”
(1) EUVL L 30, 30.1.2013, s. 1.
(2) Suuntaviivat EKP/2014/25, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2014, Euroopan laajuisesta automatisoidusta bruttomaksujärjestelmästä
(TARGET2) annettujen suuntaviivojen EKP/2012/27 muuttamisesta (EUVL L 168, 7.6.2014, s. 120).
(3) Euroopan keskuspankin päätös EKP/2007/7, tehty 24 päivänä heinäkuuta 2007, TARGET2-ECB-osajärjestelmän säännöistä (EUVL L 237,
8.9.2007, s. 71).
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2 artikla
Voimaantulo
Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Frankfurt am Mainissa 16 päivänä kesäkuuta 2014.
EKP:n puheenjohtaja
Mario DRAGHI

