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ORIENTĂRI
ORIENTAREA (UE) 2015/1575 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE
din 4 septembrie 2015
de modificare a Orientării BCE/2014/9 privind operațiunile naționale de administrare a activelor și
pasivelor de către băncile centrale naționale (BCE/2015/28)
CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 127 alineatul (2) prima liniuță,
având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special
articolele 12.1 și 14.3,
întrucât:
(1)

Orientarea BCE/2014/9 a Băncii Centrale Europene (1) definește principiile generale de urmat de către băncile
centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro (denumite în continuare „BCN”) cu ocazia
efectuării operațiunilor naționale cu active și pasive la propria lor inițiativă.

(2)

Indicele Eurepo a fost definit la articolul 2 litera (e) din Orientarea BCE/2014/9 ca fiind rata dobânzii pieței
tranzacțiilor interbancare colateralizate cu privire la depozitele la termen în moneda națională. La 2 ianuarie
2015, indicele Eurepo a încetat să se aplice. Rata dobânzii pieței tranzacțiilor interbancare colateralizate cu privire
la depozitele la termen în moneda națională va deveni astfel unul dintre indicii cu termen STOXX EUR GC
Pooling cu scadență comparabilă.

(3)

Prin urmare, Orientarea BCE/2014/9 ar trebui modificată în mod corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTA ORIENTARE:

Articolul 1
Modificare
Articolul 2 litera (e) din Orientarea BCE/2014/9 se înlocuiește cu următorul text:
„(e) «rata dobânzii pieței tranzacțiilor interbancare colateralizate» (secured market rate) înseamnă: (a) cu privire la
depozitele la termen în moneda națională, indicii cu termen STOXX EUR GC Pooling cu scadență comparabilă;
și (b) cu privire la depozitele la termen în valută, o rată comparabilă.”

Articolul 2
Producerea de efecte
Prezenta orientare produce efecte de la data notificării sale către BCN.
(1) Orientarea BCE/2014/9 a Băncii Centrale Europene din 20 februarie 2014 privind operațiunile naționale de administrare a activelor și
pasivelor de către băncile centrale naționale (JO L 159, 28.5.2014, p. 56).
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Articolul 3
Destinatari
Prezenta orientare se adresează BCN.

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

