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DECIZIA (UE) 2015/1574 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE
din 4 septembrie 2015
de modificare a Deciziei BCE/2014/8 privind interdicția de finanțare monetară și remunerarea
depozitelor administrațiilor publice de către băncile centrale (BCE/2015/29)
CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 132 alineatul (1) a doua liniuță,
având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 34.1
a doua liniuță,
întrucât:
(1)

Decizia BCE/2014/8 a Băncii Centrale Europene (1) precizează ratele dobânzilor pieței care vor avea rolul de
limite superioare pentru remunerarea depozitelor deținute de administrațiile publice și autoritățile publice la
băncile centrale naționale corespunzătoare acestora (BCN). Aceasta asistă Consiliul guvernatorilor în monito
rizarea respectării de către BCN a interdicției privind finanțarea monetară prevăzute la articolul 123 din Tratatul
privind funcționarea Uniunii Europene.

(2)

Indicele Eurepo a fost definit la articolul 1 litera (d) din Decizia BCE/2014/8 drept rata dobânzii pieței tranzac
țiilor interbancare colateralizate cu privire la depozitele la termen în euro. La 2 ianuarie 2015, indicele Eurepo a
încetat să se aplice. Rata dobânzii pieței tranzacțiilor interbancare colateralizate cu privire la depozitele la termen
în euro va deveni astfel unul dintre indicii cu termen STOXX EUR GC Pooling cu scadență comparabilă.

(3)

Prin urmare, Decizia BCE/2014/8 ar trebui modificată în mod corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Modificări
Articolul 1 litera (d) din Decizia BCE/2014/8 se înlocuiește cu următorul text:
„(d) «rata dobânzii pieței tranzacțiilor interbancare colateralizate» înseamnă: (i) cu privire la depozitele la termen în
euro, indicii cu termen STOXX EUR GC Pooling cu scadență comparabilă; și (ii) cu privire la depozitele la
termen într-o monedă diferită, o rată comparabilă.”
Articolul 2
Intrare în vigoare
Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 4 septembrie 2015.
Președintele BCE
Mario DRAGHI
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