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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2020/1264 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 8ης Σεπτεμβρίου 2020
που τροποποιεί την απόφαση (ΕΕ) 2019/1743 σχετικά με τον εκτοκισμό των πλεοναζόντων αποθεματικών
και ορισμένων καταθέσεων (ΕΚΤ/2020/38)
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 127 παράγραφος 2, πρώτη περίπτωση,
Έχοντας υπόψη το καταστατικό του ευρωπαϊκού συστήματος κεντρικών τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και
ιδίως το άρθρο 3.1 πρώτη περίπτωση και τα άρθρα 17 ως 19,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το διοικητικό συμβούλιο κρίνει ότι τα κεφάλαια που κατατίθενται υποχρεωτικά στην ΕΚΤ για την αποπληρωμή χρηματοδοτικής
συνδρομής σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2020/672 του Συμβουλίου (1) θα πρέπει να εξαιρεθούν από αρνητικά
επιτόκια.

(2)

Ως εκ τούτου, η απόφαση (ΕΕ) 2019/1743 (ΕΚΤ/2019/31) (2) θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Τροποποίηση
Το άρθρο 2 της απόφασης (ΕΕ) 2019/1743 (ΕΚΤ/2019/31) τροποποιείται ως εξής:
«Άρθρο 2
Εκτοκισμός ορισμένων καταθέσεων που τηρούνται στην ΕΚΤ
Λογαριασμοί που τηρούνται στην ΕΚΤ, σύμφωνα με τις αποφάσεις ΕΚΤ/2003/14 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (*),
ΕΚΤ/2010/31 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (**) και ΕΚΤ/2010/17 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (***) και τον
κανονισμό (ΕΕ) 2020/672 του Συμβουλίου (****), εξακολουθούν να εκτοκίζονται με το επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής
καταθέσεων. Ωστόσο, όταν παρίσταται ανάγκη τήρησης καταθέσεων στους εν λόγω λογαριασμούς πριν από την ημερομηνία
υποχρεωτικής διενέργειας πληρωμής βάσει των διατάξεων νόμου ή σύμβασης που διέπουν τη σχετική διευκόλυνση, στη διάρκεια
της περιόδου που μεσολαβεί ως τη διενέργεια της πληρωμής οι καταθέσεις αυτές εκτοκίζονται με το υψηλότερο εκ του επιτοκίου
της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων ή του επιτοκίου μηδέν τοις εκατό.
_____________
(*)
Απόφαση ΕΚΤ/2003/14 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 7ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με τη διαχείριση των
δανειοληπτικών και δανειοδοτικών πράξεων που διενεργεί η Ευρωπαϊκή Κοινότητα στο πλαίσιο του μηχανισμού
μεσοπρόθεσμης οικονομικής στήριξης (ΕΕ L 297 της 15.11.2003, σ. 35).
(**)
Απόφαση ΕΚΤ/2010/31 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 20ής Δεκεμβρίου 2010, σχετικά με το άνοιγμα
λογαριασμών για την επεξεργασία πληρωμών συνδεόμενων με δάνεια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας σε κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ (ΕΕ L 10 της 14.1.2011, σ. 7).
(***) Απόφαση ΕΚΤ/2010/17 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 14ης Οκτωβρίου 2010, σχετικά με τη διαχείριση των
δανειοληπτικών και δανειοδοτικών πράξεων που διενεργεί η Ένωση στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού μηχανισμού χρηματοοι
κονομικής σταθεροποίησης (ΕΕ L 275 της 20.10.2010, σ. 10).
(****) Κανονισμός (ΕΕ) 2020/672 του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 2020, σχετικά με τη θέσπιση ευρωπαϊκού μέσου
προσωρινής στήριξης για τον μετριασμό των κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (SURE) λόγω της
επιδημικής έξαρσης της COVID-19 (ΕΕ L 159 της 20.5.2020, σ. 1).»
(1) Κανονισμός (ΕΕ) 2020/672 του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 2020, σχετικά με τη θέσπιση ευρωπαϊκού μέσου προσωρινής στήριξης για τον
μετριασμό των κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (SURE) λόγω της επιδημικής έκρηξης της COVID-19 (ΕΕ L 159 της
20.5.2020, σ. 1).
(2) Απόφαση (ΕΕ) 2019/1743 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 15ης Οκτωβρίου 2019, σχετικά με τον εκτοκισμό των πλεοναζόντων
αποθεματικών και ορισμένων καταθέσεων (αναδιατύπωση) (ΕΚΤ/2019/31) (ΕΕ L 267 της 21.10.2019, σ. 12).
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Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την πέμπτη ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρμόζεται από την έκτη περίοδο τήρησης αποθεματικών του 2020 που αρχίζει στις 16 Σεπτεμβρίου 2020.

Φρανκφούρτη, 8 Σεπτεμβρίου 2020.
Για το διοικητικό συμβούλιο
Η Πρόεδρος της ΕΚΤ
Christine LAGARDE

