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ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY
zo 16. júna 2014,
ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2007/7 o podmienkach TARGET2-ECB
(ECB/2014/27)
(2014/418/EÚ)
VÝKONNÁ RADA EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 127 ods. 2,
so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 11.6
a články 17, 22 a 23,
so zreteľom na usmernenie ECB/2012/27 z 5. decembra 2012 o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme
hrubého vyrovnania platieb v reálnom čase (TARGET2) (1), a najmä na jeho článok 8 ods. 2,
keďže:
(1)

V usmernení ECB/2012/27 sa upravilo úročenie účtov platobného modulu a ich podúčtov spôsobom, ktorý
mohol byť v rozpore s rozhodnutím Rady guvernérov znížiť úrokovú sadzbu pre jednodňové sterilizačné operácie
pod nula percent.

(2)

V dôsledku toho sa usmernenie ECB/2012/27 zmenilo usmernením ECB/2014/25 (2), aby sa takýmto možným
rozporom predišlo.

(3)

Preto je potrebné zmeniť aj rozhodnutie ECB/2007/7 (3) s cieľom zohľadniť v TARGET2-ECB zmeny, ktoré
prináša usmernenie ECB/2014/25 v súvislosti s úročením účtov platobného modulu a ich podúčtov,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1
Zmeny rozhodnutia ECB/2007/7
Príloha k rozhodnutiu ECB/2007/7 sa mení takto:
1. V článku 1 sa dopĺňajú tieto vymedzenia pojmov:
„— ‘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. V článku 10 sa odsek 3 nahrádza takto:
„3.
PM accounts and their sub-accounts shall be remunerated either at zero per cent or the deposit facility rate,
whichever is lower.“
(1) Ú. v. EÚ L 30, 30.1.2013, s. 1.
(2) Usmernenie ECB/2014/25 z 5. júna 2014, ktorým sa mení usmernenie ECB/2012/27 o Transeurópskom automatizovanom expresnom
systéme hrubého vyrovnania platieb v reálnom čase (TARGET2) (Ú. v. EÚ L 168, 7.6.2014, s. 120).
(3) Rozhodnutie ECB/2007/7 z 24. júla 2007 o podmienkach TARGET2-ECB (Ú. v. EÚ L 237, 8.9.2007, s. 71).
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Článok 2
Nadobudnutie účinnosti
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Vo Frankfurte nad Mohanom 16. júna 2014
Prezident ECB
Mario DRAGHI

