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BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ
DECIZIA BĂNCII CENTRALE EUROPENE
din 9 iunie 2009
de modificare a Deciziei BCE/2007/7 privind termenii și condițiile TARGET2-ECB
(BCE/2009/13)
(2009/465/CE)
Definiția sintagmei „credit institution” din anexa la
Decizia BCE/2007/7 ar trebui să fie înlocuită în lumina
recentelor modificări aduse Orientării BCE/2007/2,

COMITETUL EXECUTIV AL BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

(3)

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în
special articolul 105 alineatul (2) prima și a patra liniuță,

DECIDE:

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor
Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special
articolul 11.6 și articolele 17, 22 și 23,
întrucât:

(1)

Comitetul executiv al Băncii Centrale Europene (BCE) a
adoptat Decizia BCE/2007/7 din 24 iulie 2007 privind
termenii și condițiile TARGET2-ECB (1).

Articolul 1
Definiția sintagmei „credit institution” de la articolul 1 din anexa
II la Decizia BCE/2007/7 se înlocuiește cu următorul text:
„— «credit institution» means either: (a) a credit institution
within the meaning of § 1(1) of the KWG; or (b)
another credit institution within the meaning of
Article 101(2) of the Treaty that is subject to scrutiny
of a standard comparable to supervision by a
competent authority.”
Articolul 2
Intrarea în vigoare

(2)

Consiliul guvernatorilor BCE a adoptat Orientarea
BCE/2009/9 din 7 mai 2009 de modificare a Orientării
BCE/2007/2 privind sistemul transeuropean automat de
transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real
(TARGET2) (2), printre altele pentru a permite accesul la
TARGET2 instituțiilor publice de credit care, în privința
naturii lor instituționale specifice în conformitate cu
legislația comunitară, sunt supuse controlului la un
standard comparabil cu supravegherea efectuată de auto
ritățile naționale competente.

(1) JO L 237, 8.9.2007, p. 71.
(2) JO L 123, 19.5.2009, p. 94.

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei
publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 9 iunie 2009.
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