
DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO 

z dnia 16 czerwca 2014 r. 

zmieniająca decyzję EBC/2007/7 w sprawie warunków uczestnictwa w systemie TARGET2-ECB 

(EBC/2014/27) 

(2014/418/UE) 

ZARZĄD EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 127 ust. 2, 

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności 
jego art. 11 ust. 6 oraz art. 17, 22 i 23, 

uwzględniając wytyczne EBC/2012/27 z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błys
kawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2) (1), w szczególności ich art. 8 ust. 2, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Wytyczne EBC/2012/27 określają oprocentowanie rachunków w module płatniczym (PM) oraz ich subkont 
w sposób, który mógł być sprzeczny z decyzją Rady Prezesów o obniżeniu stopy depozytu w banku centralnym 
do poziomu poniżej zera procent. 

(2)  W związku z tym wytyczne EBC/2012/27 zostały zmienione wytycznymi EBC/2014/25 (2) w celu usunięcia 
takich potencjalnych sprzeczności. 

(3) Konieczne jest zatem wprowadzenie dalszych zmian do decyzji EBC/2007/7 (3) w celu odzwierciedlenia w warun
kach TARGET2-ECB zmian, jakie wytyczne EBC/2014/25 wprowadzają w zakresie oprocentowania rachunków 
w PM i ich subkont, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Zmiany decyzji EBC/2007/7 

W załączniku do decyzji EBC/2007/7 wprowadza się następujące zmiany: 

1)  w art. 1 dodaje się następujące definicje: 

„—  »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)  art. 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. PM accounts and their sub-accounts shall be remunerated either at zero per cent or the deposit facility rate, 
whichever is lower.”. 
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(1) Dz.U. L 30 z 30.1.2013, s. 1. 
(2) Wytyczne EBC/2014/25 z dnia 5 czerwca 2014 r. zmieniające wytyczne EBC/2012/27 w sprawie transeuropejskiego automatycznego 

błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2) (Dz.U. L 168 z 7.6.2014, s. 120). 
(3) Decyzja EBC/2007/7 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie warunków uczestnictwa w systemie TARGET2-ECB (Dz.U. L 237 z 8.9.2007, 

s. 71). 



Artykuł 2 

Wejście w życie 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 16 czerwca 2014 r. 

Mario DRAGHI 

Prezes EBC  
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