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DECIZIA BĂNCII CENTRALE EUROPENE
din 16 iunie 2014
de modificare a Deciziei BCE/2007/7 privind termenii și condițiile TARGET2-ECB
(BCE/2014/27)
(2014/418/UE)
COMITETUL EXECUTIV AL BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 127 alineatul (2),
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,
având în vedere Orientarea BCE/2012/27 din 5 decembrie 2012 privind sistemul transeuropean automat de transfer
rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2) (1),în special articolul 8 alineatul (2),
întrucât:
(1)

Orientarea BCE/2012/27 a stabilit remunerația pentru conturile din modulul de plăți (Payments Module accounts)
și subconturile acestora într-o manieră care putea contraveni unei decizii a Consiliului guvernatorilor de a coborî
rata dobânzii pentru facilitatea de depozit sub 0 %.

(2)

Prin urmare, Orientarea BCE/2012/27 a fost modificată prin Orientarea BCE/2014/25 (2) pentru a elimina astfel
de posibile interferențe.

(3)

Prin urmare, este necesară și modificarea Deciziei BCE/2007/7 (3) pentru a reflecta în TARGET2-ECB modificările
pe care Orientarea BCE/2014/25 le aduce remunerării conturilor PM și subconturilor acestora,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Modificarea Deciziei BCE/2007/7
Anexa la Decizia BCE/2007/7 se modifică după cum urmează:
1. La articolul 1 se adaugă următoarele definiții:
„— ‘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. La articolul 10, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:
„3.
PM accounts and their sub-accounts shall be remunerated either at zero per cent or the deposit facility rate,
whichever is lower.”
(1) JO L 30, 30.1.2013, p. 1.
(2) Orientarea BCE/2014/25 din 5 iunie 2014 de modificare a Orientării BCE/2012/27 privind sistemul transeuropean automat de transfer
rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2) (JO L 168, 7.6.2014, p. 120).
(3) Decizia BCE/2007/7 din 24 iulie 2007 privind termenii și condițiile TARGET2-ECB (JO L 237, 8.9.2007, p. 71).
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Articolul 2
Intrare în vigoare
Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 16 iunie 2014.
Președintele BCE
Mario DRAGHI

