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AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK HATÁROZATA
(2014. június 16.)
a TARGET2-EKB szabályairól szóló EKB/2007/7 határozat módosításáról
(EKB/2014/27)
(2014/418/EU)
AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IGAZGATÓSÁGA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 127. cikke (2) bekezdésére,
tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára, és különösen annak
11.6. cikkére és 17., 22. és 23. cikkére,
tekintettel a transzeurópai automatizált valósidejű bruttó elszámolású fizetési rendszerről (TARGET2) szóló, 2012.
december 5-i EKB/2012/27 iránymutatásra (1), és különösen annak 8. cikke (2) bekezdésére,
mivel:
(1)

Az EKB/2012/27 iránymutatás oly módon határozta meg a fizetési modul (PM) számlákra és azok alszámláira
fizetendő kamat mértékét, amely ellentmondásba kerülhetett volna a Kormányzótanácsnak a betéti rendelkezésre
állás kamatlábának nulla százalék alá történő csökkentésére vonatkozó döntésével.

(2)

Ennek következtében az EKB/2014/25 (2) iránymutatás módosította az EKB/2012/27 iránymutatást az ilyen lehet
séges ellentmondások kiküszöbölése érdekében.

(3)

Szükséges ezért az EKB/2007/7 határozat (3), további módosítása annak érdekében, hogy a TARGET2-ben
tükrözzék azt a változást, amelyet az EKB/2014/25 iránymutatás eredményez a PM számlák és azok alszámláinak
kamatozásában.

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk
Az EKB/2007/7 határozat módosításai
Az EKB/2007/7 határozat melléklete a következőképpen módosul:
(1) az 1. cikk a következő fogalommeghatározásokkal egészül ki:
„— »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) a 10. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:
„3. PM accounts and their sub-accounts shall be remunerated either at zero per cent or the deposit facility rate,
whichever is lower.”.
(1) HL L 30., 2013.1.30., 1. o.
(2) EKB/2014/25 iránymutatás (2014. június 5.) a transzeurópai automatizált valós idejű bruttó elszámolású rendszerről (TARGET2) szóló
EKB/2012/27 iránymutatás módosításáról (HL L 168., 2014.6.7., 120-121. o.).
(3) A TARGET2-EKB szabályairól szóló, 2007. július 24-i EKB/2007/7 határozat (HL L 237., 2007.9.8., 71. o.)
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2. cikk
Hatálybalépés
Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2014. június 16-án.
az EKB elnöke
Mario DRAGHI

