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EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT
av den 16 juni 2014
om ändring av beslut ECB/2007/7 om villkoren för Target2-ECB
(ECB/2014/27)
(2014/418/EU)
EUROPEISKA CENTRALBANKENS DIREKTION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 127.2,
med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 11.6 och
artiklarna 17, 22 och 23,
Med beaktande av riktlinje ECB/2012/27 av den 5 december 2012 om ett transeuropeiskt automatiserat system för brut
toavveckling av betalningar i realtid (Target2) (1), särskilt artikel 8.2, och
av följande skäl:
(1)

I riktlinje ECB/2012/27 specificeras den ränta som utgår för PM-konton och deras underkonton på ett sätt som
kunde ha varit ett hinder för ECB-rådets beslut att sänka räntan på inlåningsfaciliteten till under noll procent.

(2)

För att undanröja sådana potentiella hinder har riktlinje ECB/2012/27 därför ändrats genom riktlinje
ECB/2014/25 (2).

(3)

Det är därför nödvändigt att ändra beslut ECB/2007/7 (3) så att ändringarna i riktlinje ECB/2014/25 avseende den
ränta som utgår för PM-konton och deras underkonton även återges i Target2-ECB.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Ändringar av beslut ECB/2007/7
Bilagan till beslut ECB/2007/7 ska ändras på följande sätt:
1. I artikel 1 ska följande definitioner införas:
”— ‘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. I artikel 10 ska punkt 3 ersättas med följande:
”3.
PM accounts and their sub-accounts shall be remunerated either at zero per cent or the deposit facility rate,
whichever is lower.”
(1) EUT L 30, 30.1.2013, s. 1.
(2) Riktlinje ECB/2014/25 av den 5 juni 2014 om ändring av riktlinje ECB/2012/27 om ett transeuropeiskt automatiserat system för brut
toavveckling av betalningar i realtid (Target2) (EUT L 168, 7.6.2014, s. 120).
(3) Beslut ECB/2007/7 av den 24 juli 2007 om villkoren för Target2-ECB (EUT L 237, 8.9.2007, s. 71).
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Artikel 2
Ikraftträdande
Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 16 juni 2014.
Mario DRAGHI

ECB:s ordförande

