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SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE
z dne 16. junija 2014
o spremembi Sklepa ECB/2007/7 o pogojih za sistem TARGET2-ECB
(ECB/2014/27)
(2014/418/EU)
IZVRŠILNI ODBOR EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti člena 127(2) Pogodbe,
ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti člena 11.6 ter
členov 17, 22 in 23 Statuta,
ob upoštevanju Smernice ECB/2012/27 z dne 5. decembra 2012 o transevropskem sistemu bruto poravnave v realnem
času (TARGET2) (1) ter zlasti člena 8(2) Smernice,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Smernica ECB/2012/27 je opredelila obrestovanje računov v plačilnem modulu (PM) in njihovih podračunov na
način, ki bi lahko bil v nasprotju z odločitvijo Sveta ECB, da zniža obrestno mero mejnega depozita pod nič
odstotkov.

(2)

Posledično je bila Smernica ECB/2012/27 spremenjena s Smernico ECB/2014/25 (2), da bi se takšna morebitna
nasprotja odpravila.

(3)

Zato je treba nadalje spremeniti Sklep ECB/2007/7 (3), da bi se v sistemu TARGET2-ECB odrazile spremembe, ki
jih je glede obrestovanja PM računov in njihovih podračunov vpeljala Smernica ECB/2014/25 –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1
Spremembe Sklepa ECB/2007/7
Priloga k Sklepu ECB/2007/7 se spremeni:
1. v členu 1 se vstavita naslednji opredelitvi 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 členu 10 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:
„3.
PM accounts and their sub-accounts shall be remunerated either at zero per cent or the deposit facility rate,
whichever is lower.“
(1) UL L 30, 30.1.2013, str. 1.
(2) Smernica ECB/2014/25 z dne 5. junija 2014 o spremembi Smernice ECB/2012/27 o transevropskem sistemu bruto poravnave v realnem
času (TARGET2) (UL L 168, 7.6.2014, str. 120).
(3) Sklep ECB/2007/7 z dne 24. julija 2007 o pogojih za sistem TARGET2-ECB (UL L 237, 8.9.2007, str. 71).
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Člen 2
Začetek veljavnosti
Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Frankfurtu na Majni, 16. junija 2014
Predsednik ECB
Mario DRAGHI

