
EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT, 

annettu 5 päivänä kesäkuuta 2014, 

Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (TARGET2) 
annettujen suuntaviivojen EKP/2012/27 muuttamisesta 

(EKP/2014/25) 

(2014/340/EU) 

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka 

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen 
ja neljännen luetelmakohdan, 

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 3.1, 17, 
18 ja 22 artiklan, 

sekä katsoo seuraavaa: 

(1)  EKP:n neuvosto voi ajoittain päättää alentaa talletusmahdollisuuden koron alle nollan prosentin. 

(2)  EKP:n neuvosto on päättänyt valtiontalletuksille maksettavien korkojen enimmäismääristä suuntaviivoissa 
EKP/2014/9 (1). 

(3)  On määritettävä rajoitukset sellaisista valtiontalletuksista maksettaviin korkoihin, joita kansalliset keskuspankit 
pitävät verojen ja maksujen välittäjän ominaisuudessa Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskus
pankin perussäännön 21.2 artiklan nojalla, jotta saavutettaisiin yhteisen rahapolitiikan eheys sekä erityisesti 
kannustettaisiin julkisyhteisöjä tekemään talletuksia markkinoille, mikä helpottaa eurojärjestelmän likviditeetinhal
lintaa ja rahapolitiikan toteuttamista. Lisäksi valtiontalletuksista maksettaville koroille asetettava, rahamarkkina
korkoihin perustuva katto selkiyttää sovellettavia kriteerejä ja helpottaa EKP:n toimintaa, kun se valvoo julkisen 
sektorin keskuspankkirahoituksen kiellon noudattamista kansallisissa keskuspankeissa Euroopan unionin toimin
nasta tehdyn sopimuksen 271 artiklan d alakohdan mukaisesti. 

(4)  Suuntaviivoissa EKP/2012/27 (2) täsmennetään maksumoduulitileille ja niiden alatileille maksettava korko, joka 
saattaa olla ristiriidassa EKP:n neuvoston hyväksymien valtiontalletuksille maksettavaa korkoa koskevien yleisten 
periaatteiden kanssa sekä sen johdanto-osan 1 kappaleessa tarkoitetun EKP:n neuvoston päätöksen kanssa, jolla 
talletusmahdollisuuden korko alennetaan alle nollan prosentin. 

(5)  Suuntaviivoja EKP/2012/27 olisi näin ollen muutettava vastaavasti. 

(6)  Valtiontalletuksista maksettavien korkojen rajoituksia sovellettaessa suuntaviivoja EKP/2012/27 olisi pidettävä 
erikoislakina (lex specialis) suhteessa suuntaviivoihin EKP/2014/9. Jos ilmenee ristiriitoja EKP:n neuvoston hyväksy
mien, valtiontalletuksista maksettaviin korkoihin sovellettavien yleisten periaatteiden kanssa, sovelletaan ensin 
mainittuja. Näin ollen PM-tilien ja niiden alatilien koron on oltava nolla prosenttia tai talletusmahdollisuuden 
korko sen mukaan, kumpi on alempi, eikä tätä tarkoitusta varten oteta huomioon mahdollisesti korkeampia 
korkoja, joita valtiontalletuksille on tarjolla suuntaviivojen EKP/2014/9 nojalla, 

ON HYVÄKSYNYT NÄMÄ SUUNTAVIIVAT: 

1 artikla 

Muutokset 

Muutetaan suuntaviivoja EKP/2012/27 seuraavasti: 

1)  Lisätään 2 artiklaan seuraavat määritelmät: 

”54)  ’talletusmahdollisuudella’ osaa eurojärjestelmän maksuvalmiusjärjestelmää, jota vastapuolet voivat käyttää 
tehdäkseen yön yli -talletuksia kansalliseen keskuspankkiin ennalta määrätyllä talletuskorolla,” 

”55)  ’talletusmahdollisuuden korolla’ korkoa, jota sovelletaan talletusmahdollisuuteen.” 
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(1) Suuntaviivat EKP/2014/9, annettu 20 päivänä helmikuuta 2014, kansallisten keskuspankkien suorittamista varojen ja vastuiden kotimai
sista hallintatoimista (EUVL L 159, 28.5.2014, s. 56). 

(2) Suuntaviivat EKP/2012/27, annettu 5 päivänä joulukuuta 2012, Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujär
jestelmästä (TARGET2) (EUVL L 30, 30.1.2013, s. 1). 



2)  Lisätään liitteeseen II seuraavat määritelmät: 

”— ’talletusmahdollisuudella’ osaa eurojärjestelmän maksuvalmiusjärjestelmää, jota vastapuolet voivat käyttää tehdäk
seen yön yli -talletuksia kansalliseen keskuspankkiin ennalta määrätyllä talletuskorolla, 

—  ’talletusmahdollisuuden korolla’ korkoa, jota sovelletaan talletusmahdollisuuteen.” 

3)  Korvataan liitteessä II olevan 12 artiklan 5 kohta seuraavasti: 

”5. PM-tilien ja niiden alatilien korko on nolla prosenttia tai talletusmahdollisuuden korko sen mukaan, kumpi on 
alempi, ellei niillä pidetä vaadittuja vähimmäisvarantoja. Jos tällaisilla tileillä pidetään vähimmäisvarantoja, vähim
mäisvarantojen korko määritetään ja maksetaan Euroopan keskuspankin soveltamista vähimmäisvarannoista 
23 päivänä marraskuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2531/98 (*) ja vähimmäisvarantojen soveltami
sesta 12 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan keskuspankin asetuksen (EY) N:o 1745/2003 (EKP/2003/9) (**) 
mukaisesti.  

(*) EYVL L 318, 27.11.1998, s. 1. 
(**) EUVL L 250, 2.10.2003, s. 10.” 

2 artikla 

Voimaantulo ja täytäntöönpano 

1. Nämä suuntaviivat tulevat voimaan päivänä, jona ne julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. 

2. Ne kansalliset keskuspankit, joiden rahayksikkö on euro, toteuttavat näiden suuntaviivojen noudattamiseksi tarvit
tavat toimenpiteet ja soveltavat näitä suuntaviivoja kuuden viikon kuluttua näiden suuntaviivojen voimaantulosta. Ne 
antavat viimeistään neljän viikon kuluttua näiden suuntaviivojen voimaantulosta Euroopan keskuspankille tiedoksi näihin 
toimenpiteisiin liittyvät asiakirjat ja keinot. 

3 artikla 

Osoitus 

Nämä suuntaviivat on osoitettu kaikille eurojärjestelmän keskuspankeille. 

Tehty Frankfurt am Mainissa 5 päivänä kesäkuuta 2014. 

EKP:n puheenjohtaja 
Mario DRAGHI  
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