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RETNINGSLINJER
DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2018/1626
af 3. august 2018
om ændring af retningslinje ECB/2012/27 om TARGET2 (Trans-European Automated Real-time
Gross settlement Express Transfer system) (ECB/2018/20)
STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første og fjerde led,
under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig
artikel 3.1, og artikel 17, 18 og 22, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Styrelsesrådet for Den Europæiske Centralbank vedtog den 26. april 2007 Den Europæiske Centralbanks
retningslinje ECB/2007/2 om TARGET2 (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express
Transfer) (1), som regulerer TARGET2-systemet, der er karakteriseret ved en fælles teknisk infrastruktur benævnt
den fælles platform (Single Shared Platform, SSP). Den retningslinje blev ændret og omarbejdet som Den
Europæiske Centralbanks retningslinje ECB/2012/27 (2).

(2)

Den 21. april 2010 vedtog Styrelsesrådet for Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2010/2 (3),
omarbejdet som Den Europæiske Centralbanks retningslinje ECB/2012/13 (4), der grundlagde en tjeneste til
værdipapirafvikling i centralbankpenge inden for rammerne af eurosystemet, benævnt TARGET2-Securities (T2S).
Da de nationale centralbanker i de medlemsstater, der har euroen som valuta, tilbyder automatisk sikkerheds
stillelse og afviklingstjenester i centralbankpenge i T2S, blev retningslinje ECB/2012/27 ændret (5) for at omfatte
særlige kontantkonti — særlige T2S-kontantkonti — inden for TARGET2 for at kunne afvikle transaktioner, der
opstår i forbindelse med T2S. For så vidt angår den tekniske drift af de særlige T2S-kontantkonti, er TARGET2
opbygget teknisk og fungerer på grundlag af T2S-platformen.

(3)

Med henblik på at støtte oprettelsen af en fælleseuropæisk løsning for øjeblikkelige betalinger blev en ny
afviklingsprocedure for afviklingssystemer, benævnt afviklingsprocedure 6 realtid, indført i TARGET2 (6)
i september 2017.

(4)

Styrelsesrådet besluttede den 21. juni 2017 at lancere TARGET Instant Payment Settlement (TIPS)-tjenesten. Den
nye TIPS-tjeneste vil gøre det muligt at afvikle individuelle øjeblikkelige betalingsordrer i centralbankpenge
24 timer i døgnet alle årets kalenderdage med øjeblikkelig eller tæt på øjeblikkelig behandling. Med henblik på
udførelsen af TIPS-tjenesten skal særlige kontantkonti (særlige TIPS-kontantkonti) oprettes i TARGET2. For så vidt
angår den tekniske drift af de særlige TIPS-kontantkonti, skal TARGET2 opbygges teknisk og fungere på grundlag
af TIPS-platformen.

(5)

Det er også nødvendigt at præcisere visse andre aspekter af og opdatere retningslinje ECB/2012/27.

(6)

Retningslinje ECB/2012/27 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

(1) Den Europæiske Centralbanks retningslinje ECB/2007/2 af 26. april 2007 om TARGET2 (Trans-European Automated Real-time Gross
settlement Express Transfer system) (EUT L 237 af 8.9.2007, s. 1).
(2) Den Europæiske Centralbanks retningslinje ECB/2012/27 af 5. december 2012 om TARGET2 (Trans-European Automated Real-time
Gross settlement Express Transfer system) (EUT L 30 af 30.1.2013, s. 1).
(3) Den Europæiske Centralbanks retningslinje ECB/2010/2 af 21. april 2010 om TARGET2-Securities (EUT L 118 af 12.5.2010, s. 65).
(4) Den Europæiske Centralbanks retningslinje ECB/2012/13 af 18. juli 2012 om TARGET2-Securities (EUT L 215 af 11.8.2012, s. 19).
(5) Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2015/930 af 2. april 2015 om ændring af retningslinje ECB/2012/27 om TARGET2
(Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) (ECB/2015/15) (EUT L 155 af 19.6.2015, s. 38).
(6) Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2017/2082 af 22. september 2017 om ændring af retningslinje ECB/2012/27 om
TARGET2 (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) (ECB/2017/28) (EUT L 295 af 14.11.2017,
s. 97).
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VEDTAGET DENNE RETNINGSLINJE:

Artikel 1
Ændringer
Retningslinje ECB/2012/27 ændres som følger:
1) Artikel 1, stk. 1, affattes således:
»1.
TARGET2 yder RTGS-afvikling af betalinger i euro med afvikling i centralbankpenge på tværs af PM-konti
(payments module (PM) accounts), særlige T2S-kontantkonti (T2S Dedicated Cash Accounts, T2S DCA) med
henblik på værdipapirtransaktioner og særlige TIPS-kontantkonti (TIPS Dedicated Cash Accounts, TIPS DCA) med
henblik på øjeblikkelige betalinger. TARGET2 er opbygget og fungerer på grundlag af den fælles platform,
hvorigennem betalingsordrer sendes og behandles, og hvor betalinger til sidst modtages på samme tekniske måde.
For så vidt angår den tekniske drift af de særlige T2S-kontantkonti, er TARGET2 opbygget teknisk og fungerer på
grundlag af T2S-platformen. For så vidt angår den tekniske drift af de særlige TIPS-kontantkonti, er TARGET2
opbygget teknisk og fungerer på grundlag af TIPS-platformen.«
2) Artikel 2 affattes således:
a) Punkt 6) erstattes af følgende:
»6) »deltager« [eller »direkte deltager«] (participant or direct participant): en enhed, som har mindst én PMkonto (indehaver af en PM-konto) og/eller én særlig T2S-kontantkonto (indehaver af en særlig T2Skontantkonto) og/eller én særlig TIPS-kontantkonto (indehaver af en særlig TIPS-kontantkonto) hos en
centralbank i eurosystemet«.
b) Punkt 13) affattes således:
»13) »indirekte deltager (indirect participant)«: et kreditinstitut med hjemsted i Den Europæiske Union eller Det
Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), som har indgået en aftale med en indehaver af en PMkonto om at afgive betalingsordrer og modtage betalinger via denne indehaver af en PM-konto, og som er
anerkendt af et TARGET2-delsystem som indirekte deltager«.
c) Punkt 15) affattes således:
»15) »bankdag« (business day) eller »TARGET2 bankdag« (TARGET2 business day): en dag, på hvilken
TARGET2 er åben for afvikling af betalingsordrer som angivet i tillæg V til bilag II, tillæg V til bilag IIa og
tillæg III til bilag IIb«.
d) Punkt 25) affattes således:
»25) »disponibel likviditet« (available liquidity): en positiv saldo på en deltagers konto og, hvis relevant, enhver
intradag-kredit bevilget til PM-kontoen af den relevante centralbank inden for euroområdet med hensyn til
denne konto, men som endnu ikke er blevet udnyttet, eller hvis relevant, er nedbragt med et beløb, der er
anvendt til reservering af likviditet på PM-kontoen eller indefrysning af midler på den særlige T2Skontantkonto«.
e) Punkt 31) affattes således:
»31) »afviklingssystem (ancillary system)«: et system som ledes af en enhed med hjemsted i Unionen eller
i EØS, og som er underlagt tilsyn og/eller overvågning af en kompetent myndighed, og som overholder
overvågningskravene til placering af infrastrukturer, der tilbyder tjenester i euro, som til enhver tid ændret
og offentliggjort på ECB's websted (*), i hvilket betalinger og/eller finansielle instrumenter udveksles
og/eller cleares eller optegnes med a) pengeforpligtelserne afviklet i TARGET2 og/eller b) midler holdt
i TARGET2, i overensstemmelse med denne retningslinje og en bilateral ordning mellem afviklings
systemet og den relevante centralbank i eurosystemet
(*) Eurosystemets nuværende politik for placering af infrastrukturer fremgår af følgende dokumenter, som alle
findes på ECB's websted www.ecb.europa.eu: a) Policy statement on euro payment and settlement systems
located outside the euro area af 3. november 1998, b) Eurosystem policy line with regard to consolidation
in central counterparty clearing af 27. september 2001, c) Eurosystem policy principles on the location and
operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions af 19. juli 2007,
d) Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated
payment transactions: specification of »legally and operationally located in the euro area« af 20. november
2008, e) Eurosystem oversight policy framework, revideret version af juli 2016.«
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Punkt 33-35 affattes således:
»33) »betaler« (payer): — bortset fra hvor dette begreb anvendes i artikel 23 — en TARGET2-deltager, hvis PMkonto, særlige T2S-kontantkonto eller særlige TIPS-kontantkonto bliver debiteret som resultat af, at en
betalingsordre afvikles
34) »betalingsmodtager« (payee): — bortset fra hvor dette begreb anvendes i artikel 23 — en TARGET2deltager, hvis PM-konto, særlige T2S-kontantkonto eller særlige TIPS-kontantkonto bliver krediteret som
resultat af, at en betalingsordre afvikles
35) »harmoniserede vilkår« (Harmonised Conditions): vilkårene fastsat i bilag II, IIa, IIb eller V«.

g) Punkt 37) affattes således:
»37) »hjemmekonto« (Home Account): en konto, som en national centralbank inden for euroområdet har
åbnet uden for betalingsmodulet for et kreditinstitut, der er etableret i Unionen eller i EØS«.
h) Punkt 44 og 45 affattes således:
»44) »informations- og kontrolmodul« (Information and Control Module, ICM): det SSP-modul, som gør det
muligt for indehavere af PM-konti at få onlineinformation, og som giver dem mulighed for at afgive
likviditetsoverførselsordrer, at styre likviditet og hvis relevant, at iværksætte backup betalingsordrer
i nødsituationer
45) »TARGET2-koordinator« (TARGET2 coordinator): en person udpeget af ECB, som skal varetage den
daglige operationelle ledelse af TARGET2, lede og koordinere aktiviteterne i tilfælde af, at en usædvanlig
situation opstår, og koordinere formidlingen af oplysninger til indehavere af PM-konti og særlige TIPSkontantkonti«.
i)

Punkt 47-49 affattes således:
»47) »TARGET2-krisehåndteringsleder« (TARGET2 crisis manager): en person udpeget af en centralbank
i eurosystemet, som på vegne af den pågældende centralbank i eurosystemet skal håndtere funktionssvigt
i SSP'en og/eller i TIPS-platformen og/eller andre usædvanlige eksterne hændelser
48) »teknisk funktionssvigt i TARGET2« (technical malfunction of TARGET2): problemer, fejl eller
funktionssvigt i den tekniske infrastruktur og/eller computersystemerne, der anvendes af det relevante
TARGET2-delsystem, herunder SSP'en eller T2S-platformen, eller en hvilken som helst anden hændelse,
som gør det umuligt at udføre og afslutte behandlingen den samme bankdag af betalingsordrer i det
relevante TARGET2-delsystem
49) »uafviklet betalingsordre« (non-settled payment order): en betalingsordre, med undtagelse af en
øjeblikkelig betalingsordre, en positiv tilbagekaldelse og en likviditetsoverførselsordre fra en særlig TIPSkontantkonto til betalingsmodulet, som ikke er afviklet samme bankdag, som den er accepteret«.

j)

Punkt 59 og 60 affattes således:
»59) »særlig T2S-kontantkonto« (T2S Dedicated Cash Account): en konto, som besiddes af en indehaver af en
særlig T2S-kontantkonto, som er åbnet i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference], og som anvendes
til kontantbetalinger i forbindelse med værdipapirafvikling i T2S
60) »harmoniserede vilkår for åbning og drift af en særlig T2S-kontantkonto i TARGET2« (Harmonised
Conditions for the Opening and Operation of a T2S Dedicated Cash Account in TARGET2): de vilkår, der
findes i bilag IIa«.

k) Punkt 62-66 affattes således:
»62) »betalingsordre« (payment order): en kreditoverførselsordre, en likviditetsoverførselsordre, en debiterings
instruks, en likviditetsoverførselsordre fra et betalingsmodul til en særlig T2S-kontantkonto, en likviditets
overførselsordre fra en særlig T2S-kontantkonto til et betalingsmodul, en likviditetsoverførselsordre fra en
særlig T2S-kontantkonto til en særlig T2S-kontantkonto, en likviditetsoverførselsordre fra et
betalingsmodul til en særlig TIPS-kontantkonto, en likviditetsoverførselsordre fra en særlig TIPSkontantkonto til et betalingsmodul, en øjeblikkelig betalingsordre eller et positivt svar om tilbagekaldelse
63) »likviditetsoverførselsordre fra en særlig T2S-kontantkonto til et betalingsmodul« (T2S DCA to PM
liquidity transfer order): en instruks om at overføre et specifikt beløb fra en særlig T2S-kontantkonto til
en PM-konto
64) »likviditetsoverførselsordre fra et betalingsmodul til en særlig T2S-kontantkonto« (PM to T2S DCA
liquidity transfer order): en instruks om at overføre et specifikt beløb fra en PM-konto til en særlig T2Skontantkonto
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65) »likviditetsoverførselsordre fra en særlig T2S-kontantkonto til en særlig T2S-kontantkonto« (T2S DCA to
T2S DCA liquidity transfer order): en instruks om at overføre et specifikt beløb a) fra en særlig T2Skontantkonto til en særlig T2S-kontantkonto, der er knyttet til den samme primære PM-konto, b) fra en
særlig T2S-kontantkonto til en særlig T2S-kontantkonto, som indehaves af den samme juridiske enhed,
eller c) fra en særlig T2S-kontantkonto til en særlig T2S-kontantkonto, hvor én eller begge besiddes af den
samme centralbank
66) »primær PM-konto« (Main PM account): den PM-konto, som en særlig T2S-kontantkonto er knyttet til, og
til hvilken en eventuel resterende saldo automatisk repatrieres ved udgangen af dagen«.
l)

Punkt 70) affattes således:
»70) »automatisk sikkerhedsstillelse« (auto-collateralisation): intradag-kredit, der er ydet i centralbankpenge af
en national centralbank inden for euroområdet, som udløses, når en indehaver af en særlig T2Skontantkonto ikke har tilstrækkelige midler til at afvikle værdipapirtransaktioner, hvorved der stilles
sikkerhed for denne intradag-kredit enten ved, at værdipapirerne købes (collateral on flow), eller ved at
indehaveren af den særlige T2S-kontantkonto holder værdipapirer til fordel for den nationale centralbank
inden for euroområdet (collateral on stock)«.

m) Følgende punkter indsættes:
»75) »TARGET Instant Payment Settlement (TIPS)-tjeneste«: afvikling i centralbankpenge af øjeblikkelige
betalingsordrer i TIPS-platformen
76) »TIPS-platform« (TIPS Platform): den fælles tekniske infrastruktur, som leveres af de nationale
centralbanker, der er TIPS-platformsleverandører
77) »nationale centralbanker, der er TIPS-platformsleverandører« (TIPS Platform-providing NCBs): Deutsche
Bundesbank, Banco de España, Banque de France og Banca d'Italia i deres egenskab af de centralbanker,
der opbygger og driver TIPS-platformen til gavn for eurosystemet
78) »TIPS-netværksleverandør« (TIPS network servcie provider): en virksomhed som har: a) opfyldt alle
nødvendige betingelser for at blive koblet til, og som har oprettet en teknisk forbindelse med TIPSplatformen i overensstemmelse med reglerne og procedurerne i tillæg V til bilag IIb og b) underskrevet
vilkårene og betingelserne for hosting af TIPS-forbindelserne (TIPS connectivity hosting terms and
conditions), som findes på ECB's websted
79) »særlig TIPS-kontantkonto« (TIPS Dedicated Cash Account, TIPS DCA): en konto, som besiddes af en
indehaver af en særlig TIPS-kontantkonto, som er åbnet i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference],
og som anvendes til levering af øjeblikkelige betalingstjenester til dennes kunder
80) »harmoniserede vilkår for åbning og drift af en særlig TIPS-kontantkonto i TARGET2« (Harmonised
Conditions for the Opening and Operation of a TIPS Dedicated Cash Account in TARGET2): de vilkår,
der er fastsat i bilag IIb
81) »øjeblikkelig betalingsordre« (instant payment order): i overensstemmelse med Det Europæiske
Betalingsråds ordning for SEPA øjeblikkelige kreditoverførsler (SCT Inst), en betalingsinstruks, som kan
udføres 24 timer i døgnet alle årets dage med øjeblikkelig eller tæt på øjeblikkelig behandling og
underretning til betaleren
82) »anmodning om tilbagekaldelse« (recall request): i overensstemmelse med SCT Inst-ordningen, en besked
fra en indehaver af en særlig TIPS-kontantkonto med en anmodning om tilbagebetaling af en afviklet
øjeblikkelig betalingsordre
83) »positivt tilbagekaldelsessvar« (positive recall answer): i overensstemmelse med SCT Inst-ordningen, en
betalingsordre iværksat af modtageren af en anmodning om tilbagekaldelse, som svar på en anmodning
om tilbagekaldelse til fordel for afsenderen af denne anmodning om tilbagekaldelse
84) »likviditetsoverførselsordre fra et betalingsmodul til en særlig TIPS-kontantkonto« (PM to TIPS DCA
liquidity transfer order): en instruks om at overføre et specifikt beløb fra en PM-konto til en særlig TIPSkontantkonto
85) »likviditetsoverførselsordre fra en særlig TIPS-kontantkonto til et betalingsmodul« (TIPS DCA to PM
liquidity transfer order): en instruks om at overføre et specifikt beløb fra en særlig TIPS-kontantkonto til
en PM-konto.«
3) I artikel 6 indsættes følgende stk. 3a:
»3a. Med forbehold af stk. 1 og 2, skal alle afviklinger af øjeblikkelige betalingsordrer mellem deltagere
i forskellige TARGET2-delsystemer automatisk medføre kun ét krav eller én forpligtelse for hver centralbank
i eurosystemet over for ECB. Hver national centralbank i eurosystemets krav eller forpligtelse over for ECB, der
anvendes i indberetningsøjemed ved udgangen af hver bankdag, skal justeres dagligt ved at anvende delta for
balancen ved udgangen af dagen for alle særlige TIPS-kontantkonti i den pågældende nationale centralbank
i eurosystemets regnskaber.«
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4) Artikel 7 affattes således:
a) I stk. 1 erstattes andet punktum af følgende:
»Hvilke opgaver, der skal udføres af Styrelsesrådet (niveau 1), et teknisk og driftsmæssigt organ for niveau 2 og
de nationale centralbanker, som leverer SSP og TIPS-platformen (niveau 3), fremgår af bilag I.«
b) I stk. 2 udgår tredje punktum.
c) Stk. 5, 6 og 7 affattes således:
»5. De nationale centralbanker, som er SSP-leverandører, og de nationale centralbanker, som er TIPSplatformsleverandører, er i medfør af ESCB-statuttens artikel 12.1, stk. 3, ansvarlige for de opgaver, som er
henlagt til niveau 3, inden for de overordnede rammer, som Styrelsesrådet har opstillet.
6.
De nationale centralbanker, som er SSP-leverandører, og de nationale centralbanker, som er TIPSplatformsleverandører, indgår aftaler med centralbankerne i eurosystemet om de tjenesteydelser, som de
nationale centralbanker, som er SSP- og TIPS-platformsleverandører, skal levere. Sådanne aftaler skal efter behov
også omfatte de tilkoblede nationale centralbanker.
7.
Eurosystemet, der leverer T2S-tjenesterne, og centralbankerne i eurosystemet, som operatører af deres
respektive nationale TARGET2-delsystem, skal indgå en aftale om de tjenester, som førstnævnte skal levere til
sidstnævnte for så vidt angår driften af de særlige T2S-kontantkonti. Sådanne aftaler skal efter behov også
omfatte de tilkoblede nationale centralbanker.«
5) Artikel 8 affattes således:
a) Overskriften affattes således:
»Harmoniserede vilkår for åbning og drift af en PM-konto, en særlig T2S-kontantkonto eller en særlig
TIPS-kontantkonto i TARGET2«.
b) Stk. 1a affattes således:
»1a. Alle nationale centralbanker inden for euroområdet indfører et regelsæt til gennemførelse af de
harmoniserede vilkår for åbning og drift af en særlig T2S-kontantkonto i TARGET2, som findes i bilag IIa. Dette
regelsæt regulerer alene forholdet mellem den pågældende nationale centralbank inden for euroområdet og dens
indehaver af en særlig T2S-kontantkonto for så vidt angår åbningen og driften af den særlige T2Skontantkonto.«
c) Som stk. 1b indsættes:
»1b. Alle nationale centralbanker inden for euroområdet indfører et regelsæt til gennemførelse af de
harmoniserede vilkår for åbning og drift af en særlig TIPS-kontantkonto i TARGET2, som findes i bilag IIb.
Dette regelsæt regulerer alene forholdet mellem den pågældende nationale centralbank inden for euroområdet
og dens indehaver af en særlig TIPS-kontantkonto for så vidt angår åbningen og driften af den særlige TIPSkontantkonto.«
d) Stk. 2 affattes således:
»2. ECB vedtager betingelserne og vilkårene for TARGET2-ECB ved at gennemføre i) de harmoniserede vilkår
for åbning og drift af en PM-konto i TARGET2, som findes i bilag II, ii) de harmoniserede vilkår for åbning og
drift af en særlig T2S-kontantkonto i TARGET2, som findes i bilag IIa og iii) de harmoniserede vilkår for åbning
og drift af en særlig TIPS-kontantkonto i TARGET2, som findes i bilag IIb, idet TARGET2-ECB dog kun skal
levere clearing- og afviklingstjenester til clearing- og afviklingsorganisationer, herunder enheder etableret uden
for EØS, under forudsætning af, at de er undergivet overvågning af en kompetent myndighed, og at deres
adgang til TARGET2-ECB er godkendt af Styrelsesrådet.«
e) Stk. 5 og 6 erstattes af følgende:
»5. Med forbehold af den relevante monetære aftale kan ECB fastsætte hensigtsmæssige betingelser for
deltagelse i TARGET2, herunder levering af afviklingstjenester i centralbankpenge for T2S-operationer og TIPStjenester, for de enheder, som er nævnt i artikel 4, stk. 2, litra e), i bilag II, artikel 5, stk. 2, litra e), i bilag IIa og
artikel 5, stk. 2, litra e) i bilag IIb.
6.
Centralbankerne i eurosystemet kan ikke give en enhed tilladelse til at være indirekte deltager
i betalingsmodulet eller til at blive registreret som adresserbar BIC-kode-indehaver i deres TARGET2-delsystem,
såfremt den nævnte enhed agerer via en indehaver af en PM-konto, som er en national centralbank i en
medlemsstat, men hverken en centralbank i eurosystemet eller en tilkoblet national centralbank.«
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6) Artikel 9, stk. 1, litra a), erstattes af følgende:
»a) gebyrerne for basisydelser i TARGET2, som leveres til deres indirekte deltagere i betalingsmodulet og deres
adresserbare BIC-kode-indehavere, der er godkendt til at deltage i TARGET2 som indirekte deltagere
i betalingsmodulet, er højere end gebyrerne for indehavere af PM-konti specificeret i punkt 1, litra a) i tillæg VI
til bilag II«.
7) Artikel 12, stk. 3, affattes således:
»3.
I tillæg til en anmodning fra en deltager med adgang til intradag-kredit skal de nationale centralbanker inden
for euroområdet tilbyde en facilitet til automatisk sikkerhedsstillelse for særlige T2S-kontantkonti, forudsat at dette
sker i overensstemmelse med betingelserne for operationer med automatisk sikkerhedsstillelse, som er fastsat
i bilag IIIa.«
8) Artikel 13, stk. 1, affattes således:
»1.
Eurosystemets centralbanker yder pengeoverførselstjenester i centralbankpenge til afviklingssystemer
i betalingsmodulet med adgang via TARGET2-netværksleverandøren. Disse tjenesteydelser reguleres af bilaterale
ordninger mellem eurosystemets centralbanker og de pågældende afviklingssystemer.«
9) Artikel 14, stk. 1, affattes således:
»1.
Styrelsesrådet fastsætter de regler, som gælder for finansieringen af SSP og TIPS-platformen. Eventuelt
overskud eller underskud fra driften af SSP eller TIPS-platformen fordeles mellem de nationale centralbanker inden
for euroområdet i overensstemmelse med fordelingsnøglen for kapitalindskuddet i ECB i medfør af ESCB-statuttens
artikel 29.«
10) Artikel 15 affattes således:
»Artikel 15
Sikkerhedsbestemmelser
1.
Styrelsesrådet fastlægger sikkerhedspolitikken og kravene til sikkerhed og overvågning for SSP'en og TIPSplatformen. Styrelsesrådet fastlægger desuden principperne for sikkerheden i forbindelse med certifikater anvendt til
internetbaseret adgang til SSP'en.
2.
Centralbankerne i eurosystemet skal følge og sikre, at SSP og TIPS-platformen er i overensstemmelse med de
foranstaltninger, som er omtalt i stk. 1.
3.
Spørgsmål vedrørende overholdelse af informationssikkerhedskravene, for så vidt angår de særlige T2Skontantkonti, reguleres af Den Europæiske Centralbanks retningslinje ECB/2012/13 (*).
(*) Den Europæiske Centralbanks retningslinje ECB/2012/13 af 18. juli 2012 om TARGET2-Securities (EUT L 215
af 11.8.2012, s. 19).«
11) Artikel 17 affattes således:
a) I artikel 2 indsættes følgende litra aa):
»aa) BIC-koden for alle PM-konti, som er tilkoblet deltagerens særlige T2S-kontantkonto eller særlige TIPSkontantkonto«.
b) Stk. 3a affattes således:
»3a. En centralbank i eurosystemet, som har suspenderet en PM-kontoindehavers eller en indehaver af en
særlig T2S-kontantkontos deltagelse i sit TARGET2-delsystem i henhold til stk. 1, litra a), skal kun behandle
betalinger fra denne deltager på baggrund af dens repræsentanters instrukser, herunder repræsentanter udpeget
af en kompetent myndighed eller en domstol, såsom deltagerens kurator, eller i henhold til en afgørelse fra en
kompetent myndighed eller en domstol, der kan håndhæves, og som giver instruktioner om, hvordan
betalingerne skal behandles. En centralbank i eurosystemet, som har suspenderet en indehaver af en særlig TIPSkontantkontos deltagelse i sit TARGET2-delsystem i henhold til stk. 1, litra a), skal afvise alle udgående
betalingsordrer.«
12). Artikel 18 erstattes af følgende:
»Artikel 18
Procedurer for afvisning af en ansøgning om deltagelse i TARGET2 af forsigtighedshensyn
Hvis en centralbank i eurosystemet i henhold til artikel 8, stk. 4, litra c), i bilag II eller artikel 6, stk. 4, litra c),
i bilag IIa eller artikel 6, stk. 4, litra c) i bilag IIb, afviser en ansøgning om deltagelse i TARGET2 grundet i forsigtig
hedshensyn, skal centralbanken i eurosystemet straks underrette ECB om en sådan afvisning.«
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13) Artikel 19 affattes således:
a) Overskriften affattes således:
»Procedurer for suspendering, indskrænkning eller ophør af deltagelse i TARGET2 og adgang til
intradag-kredit og til automatisk sikkerhedsstillelse af forsigtighedshensyn«.
b) Stk. 1 affattes således:
»1. Hvis en national centralbank inden for euroområdet af forsigtighedshensyn suspenderer, indskrænker eller
bringer en deltagers adgang til intradag-kredit til ophør i henhold til punkt 12, litra d), i bilag III, eller til
automatisk sikkerhedsstillelse i henhold til punkt 10, litra d), i bilag IIIa, eller en centralbank i eurosystemet
suspenderer eller bringer en deltagers deltagelse i TARGET2 til ophør i henhold til artikel 34, stk. 2, litra e),
i bilag II, artikel 24, stk. 2, litra e) i bilag IIa eller artikel 26, stk. 2, litra e), i bilag IIb, skal afgørelsen så vidt
muligt have virkning på samme dato i alle TARGET2-delsystemer.«
14) Artikel 20 affattes således:
a) Det indledende afsnit affattes således:
»I forbindelse med gennemførelsen af artikel 39, stk. 3, i bilag II, artikel 28, stk. 3, i bilag IIa og artikel 30,
stk. 3, i bilag IIb skal:«.
b) litra a) erstattes af følgende:
»a) enhver centralbank i eurosystemet skal straks udveksle alle oplysninger, som den modtager i forbindelse
med en foreslået betalingsordre, til alle potentielt berørte centralbanker, med undtagelse af betalingsordrer,
der vedrører overførsel af likviditet mellem forskellige konti hos samme deltager«.
c) litra c) erstattes af følgende:
»c) en centralbank i eurosystemet skal i sin egenskab af leverandør af betalingstjenester for betaleren derefter
straks underrette betaleren om, at denne kan indføre en relevant betalingsordre i TARGET2.«
15) Artikel 21, stk. 1, affattes således:
»1.
Hvis de hændelser, der henvises til i artikel 27 i bilag II eller artikel 17 i bilag IIa, har indflydelse på driften
af TARGET2-tjenesterne, bortset fra betalingsmodulet, ICM-modulet og de særlige T2S-kontantkonti, skal den
berørte centralbank i eurosystemet overvåge og styre sådanne hændelser for at forhindre afsmittende effekter på
TARGET2's smidige funktion.«
16) Artikel 22 affattes således:
a) Stk. 2 affattes således:
»2. Centralbanken for den indehaver af PM-kontoen eller indehaver af den særlige T2S-kontantkonto, der
indgiver en anmodning om kompensation, skal foretage en indledende vurdering af anmodningen og underrette
indehaveren af PM-kontoen eller indehaveren af den særlige T2S-kontantkonto om udfaldet heraf. Hvis det er
nødvendigt for vurderingen af anmodningen, skal denne centralbank assisteres af andre berørte centralbanker.
Den berørte centralbank skal underrette ECB og alle andre berørte centralbanker, så snart den får kendskab til
anmeldte krav.«
b) I stk. 3 erstattes indledningen af følgende:
»Senest ni uger fra et teknisk funktionssvigt i TARGET2 skal centralbanken for indehaveren af PM-kontoen eller
indehaveren af den særlige T2S-kontantkonto, der har indgivet anmodningen:«.
c) Stk. 4 affattes således:
»4. Senest fem uger efter modtagelse af den foreløbige vurderingsrapport skal Styrelsesrådet foretage den
endelige vurdering af alle modtagne anmodninger og træffe afgørelse om den kompensation, der skal tilbydes de
berørte indehavere af PM-konti og indehavere af særlige T2S-kontantkonti. Senest fem bankdage efter, at den
endelige vurdering er foretaget, skal ECB informere de berørte centralbanker om udfaldet af denne. Disse
centralbanker skal uden ophold underrette deres indehavere af PM-konti og indehavere af særlige T2Skontantkonti om udfaldet af den endelige vurdering og, alt efter omstændighederne, detaljerne om kompensati
onstilbuddet sammen med den formular, der udgør acceptbrevet.«
d) Stk. 6 affattes således:
»6. Centralbankerne skal underrette ECB om ethvert krav, som deres indehavere af PM-konti og indehavere af
særlige T2S-kontantkonti har fremsat til de centralbanker, der ikke er omfattet af anvendelsesområdet for
TARGET2-kompensationsordningen, men som vedrører et teknisk funktionssvigt i TARGET2.«
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17) Artikel 27 erstattes af følgende:
»Artikel 27
Yderligere bestemmelser
Konti, som en national centralbank inden for euroområdet har åbnet uden for betalingsmodulet, uden for T2Splatformen og uden for TIPS-platformen for kreditinstitutter og afviklingssystemer, er undergivet regler fastsat af
den pågældende nationale centralbank inden for euroområdet, med forbehold af bestemmelserne i denne
retningslinje, som angår hjemmekonti og andre beslutninger truffet af Styrelsesrådet. Konti, som en national
centralbank inden for euroområdet har åbnet uden for betalingsmodulet, uden for T2S-platformen og uden for
TIPS-platformen for andre enheder end kreditinstitutter og afviklingssystemer, er undergivet regler fastsat af den
pågældende nationale centralbank inden for euroområdet.«
18) Bilag I til retningslinje ECB/2012/27 erstattes af teksten i bilag I til denne retningslinje.
19) Bilag II, IIa, III, IIIa, IV og V til retningslinje ECB/2012/27 ændres i overensstemmelse med bilag II til denne
retningslinje.
20) Teksten i bilag III til denne retningslinje indgår som et nyt bilag IIb til retningslinje ECB/2012/27.
Artikel 2
Virkning og gennemførelse
1.
Denne retningslinje får virkning på den dato, hvor den meddeles de nationale centralbanker i de medlemsstater,
der har euroen som valuta.
2.
De nationale centralbanker i de medlemsstater, der har euroen som valuta, træffer de nødvendige foranstaltninger
for at opfylde denne retningslinje og anvender dem fra den 30. november 2018. De skal senest den 10. oktober 2018
fremsende meddelelse til ECB om, hvilke tekster og midler der vedrører disse foranstaltninger.
Artikel 3
Adressater
Denne retningslinje er rettet til alle centralbanker i eurosystemet.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 3. august 2018.
For ECB's Styrelsesråd
Mario DRAGHI

Formand for ECB

L 280/48

DA

Den Europæiske Unions Tidende

9.11.2018

BILAG I

»BILAG I
TARGET2-LEDELSESORDNING

Niveau 1 — Styrelsesrådet

Niveau 2 — Teknisk og driftsmæssigt ledelses
organ

Niveau 3 — Nationale centralbanker, der
leverer SSP, og nationale centralbanker der
leverer TIPS-platformen

0. Generelle bestemmelser
Niveau 1 har endelig kompetence med hen Niveau 2 udfører tekniske og driftsmæs
syn til indenlandske og grænseoverskri sige ledelsesopgaver i forbindelse med
dende TARGET2-spørgsmål og har ansvar TARGET2.
for at sikre TARGET2's offentlige funktion

Niveau 3 træffer afgørelser om den daglige
drift af den fælles platform (SSP) og TIPSplatformen på grundlag af de serviceni
veauer, som er defineret i de aftaler, der
henvises til i artikel 7, stk. 6, i denne ret
ningslinje

1. Omkostnings- og prisfastsættelsespolitik
— Beslutning om en fælles omkostnings — Beslutning om prisfastsættelse af supp (Ikke relevant)
metodologi
lerende tjenester og/eller moduler
— Beslutning om en ensartet prisfastsæt
telsesstruktur
2. Serviceniveau
— Beslutning om basistjenester

— Beslutning om supplerende tjenester — Levering af input efter niveau 1-/niveau
og/eller moduler
2-behov

3. Risikostyring
— Beslutning om det generelle system for — Ledelse af konkret risikostyring
— Levering af nødvendig information til
risikostyring og accept af residual risiko — Udførelse af risikoanalyse og opfølg
risikoanalyse ifølge anmodning fra ni
veau 1/niveau 2
ning
4. Ledelse og finansiering
— Fastsættelse af regler om beslutningstag — Udarbejdelse af regler for ledelse og fi — Fremskaffelse af omkostningstal til ni
ning og finansiering af SSP og TIPSnansiering som besluttet på niveau 1
veau 2 for tjenestelevering
platformen
— Udarbejdelse af budget, dets godken
delse og gennemførelse
— Oprettelse og sikring af en tilstrækkelig
gennemførelse af ESCB's retsgrundlag — Kontrol over applikationen/anvendel
for TARGET2
sen
— Indsamling af midler og betaling for
tjenester
5. Udvikling
— Høring af niveau 2 med hensyn til pla — Beslutning om indledende design og — Forslag om indledende design af SSP og
cering af SSP og TIPS-platformen
TIPS-platformen
udvikling af SSP og TIPS-platformen
— Godkendelse af den overordnede pro — Beslutning om oprettelse fra grunden — Forslag mht. oprettelse fra grunden i for
jektplan
hold til etablering på grundlag af
eller etablering på grundlag af eksiste
rende platform
eksisterende platform
— Beslutning om valg af SSP-operatør og — Forslag om placering af SSP og TIPSoperatør af TIPS-platformen
platformen
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Niveau 3 — Nationale centralbanker, der
leverer SSP, og nationale centralbanker der
leverer TIPS-platformen

— Fastsættelse af serviceniveauer for SSP — Udarbejdelse af generelle og detaljerede
funktionelle specifikationer (interne de
og TIPS-platformen, efter aftale med
niveau 3
taljerede funktionelle specifikationer og
brugerdetaljerede funktionsspecifikatio
— Beslutning om placering af SSP og
ner)
TIPS-platformen efter høring af ni
— Udarbejdelse af detaljerede tekniske spe
cifikationer
— Godkendelse af metodologi for specifi
kationsproces og resultater (deliverab — Levering af indledende og løbende in
les) på niveau 3, som anses for hen
put til projektplanlægning med mile
sigtsmæssige til at specificere og
pæle og kontrol
senere teste og godkende produktet — Teknisk og driftsmæssig støtte til test
(især generelle og detaljerede bruger
(udførelse af test på SSP og TIPS-plat
specifikationer)
formen, input til testscenarier mht. SSP
veau 1

— Oprettelse af projektplan med mile
pæle
— Evaluering og godkendelse af resulta
ter (deliverables)

og TIPS-platformen, støtte til central
banker i eurosystemet i deres testaktivi
teter mht. SSP og TIPS-platformen)

— Udarbejdelse af testscenarier
— Centralbankernes og brugernes koor
dinering af test, i tæt samarbejde med
niveau 3
6. Implementering og overgang
— Beslutning om strategi for overgang

— Forberedelse og koordinering af over — Levering af input til spørgsmål mht.
gang til SSP og TIPS-platformen i tæt
overgang i overensstemmelse med an
modninger fra niveau 2
samarbejde med niveau 3
— Udførelse af overgangsopgaver i forbin
delse med overgang til SSP og TIPSplatformen; yderligere støtte til natio
nale centralbanker, som tilslutter sig

7. Drift
— Ledelse af alvorlige krisesituationer
— Tilladelse til etablering og drift af
TARGET2-simulator
— Udnævnelse af certificeringsmyndighe
der til internetbaseret adgang

— Varetagelse af kontakter med brugere — Ledelse af systemet på grundlag af de
aftaler, som er omtalt i artikel 7, stk. 6,
på europæisk plan (med forbehold af
i denne retningslinje«
eneansvar for centralbanker i eurosy
stemet for forretningsforbindelsen til
deres kunder) og overvågning af daglig
brugeraktivitet fra et forretningssyns
punkt (opgave for centralbanker i euro
systemet)

— Beskrivelse af sikkerhedspolitikker, krav
og kontrol vedrørende SSP og TIPSplatformen
—
— Fastlæggelse af principper gældende for —
sikkerheden i forbindelse med certifika
ter til anvendelse ved internetbaseret
adgang

Overvågning af forretningsudviklingen
Budgetlægning, finansiering, fakture
ring (opgave for centralbanker i euro
systemet) og andre administrative op
gaver
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BILAG II

Bilag II, IIa, III, IIIa, IV og V affattes således:
1. Bilag II ændres som følger:
a) Artikel 1 ændres som følger:
i)

Definitionen af »adresserbar BIC-kode-indehaver« affattes således:
»— »adresserbar BIC-kode-indehaver« (addressable BIC holder): en enhed som: a) er indehaver af en
virksomhedsidentifikations-kode (BIC-kode), b) ikke er godkendt som indirekte deltager
i betalingsmodulet, og c) er korrespondent eller kunde hos en indehaver af en PM-konto eller hos en
filial af en direkte eller indirekte deltager i betalingsmodulet, og som kan sende betalingsordrer til og
modtage betalinger fra et TARGET2-delsystem via PM-konto-indehaveren«.

ii)

definitionen af »afviklingssystem« affattes således:
»— »afviklingssystem (ancillary system)«: et system, som ledes af en enhed med hjemsted i Den
Europæiske Union eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), som er underlagt
tilsyn og/eller overvågning af en kompetent myndighed, og som overholder overvågningskravene til
placering af infrastrukturer, der tilbyder tjenester i euro, som til enhver tid ændret og offentliggjort på
ECB's websted (*), i hvilket betalinger og/eller finansielle instrumenter udveksles og/eller cleares eller
optegnes med a) pengeforpligtelserne afviklet i TARGET2 og/eller b) midler holdt i TARGET2,
i overensstemmelse med Den Europæiske Centralbanks retningslinje ECB/2012/27 (**) og en bilateral
ordning mellem afviklingssystemet og den relevante centralbank i eurosystemet
(*) Eurosystemets nuværende politik for placering af infrastrukturer fremgår af følgende dokumenter, som
alle findes på ECB's websted www.ecb.europa.eu: a) »the policy statement on euro payment and
settlement systems located outside the euro area« af 3. november 1998, b) »the Eurosystem's policy
line with regard to consolidation in central counterparty clearing« af 27. september 2001, c) »the
Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling eurodenominated payment transactions« af 19. juli 2007, d) »the Eurosystem policy principles on the
location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification
of ‘legally and operationally located in the euro area’« af 20. november 2008 og e) »the Eurosystem
oversight policy framework«, revideret version af juli 2016.
(**) Den Europæiske Centralbanks retningslinje ECB/2012/27 af 5. december 2012 om TARGET2 (TransEuropean Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) (EUT L 30 af 30.1.2013,
s. 1).«

iii)

Definitionen af »disponibel likviditet« erstattes af følgende:
»— »disponibel likviditet« (available liquidity): en positiv saldo på en deltagers PM-konto og, hvis relevant,
enhver intradag-kredit bevilget af den relevante nationale centralbank inden for euroområdet med
hensyn til denne konto, men som endnu ikke er blevet udnyttet, eller hvis relevant, er nedbragt med et
beløb, der er anvendt til reservering af likviditet på PM-kontoen«.

iv)

Definitionen af »bankdag« affattes således:
»— »bankdag« (business day) eller »TARGET2 bankdag« (TARGET2 business day): en dag, på hvilken
TARGET2 er åben for afvikling af betalingsordrer som angivet i tillæg V,«.

v)

Definitionen af »særlig kontantkonto« affattes således:
»— »særlig T2S-kontantkonto« (T2S Dedicated Cash Account, T2S DCA): en konto, som besiddes af en
indehaver af en særlig T2S-kontantkonto, som er åbnet i TARGET2-[indsæt centralbank/lande
reference], og som anvendes til kontantbetalinger i forbindelse med værdipapirafvikling i T2S«.
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Litra g) i definitionen af »misligholdelse« erstattes af følgende:
»g) hvor deltagerens positive saldo på dennes PM-konto, særlige T2S-kontantkonto eller særlige TIPSkontantkonto eller alle eller en væsentlig del af deltagerens aktiver er indefrosset, omfattet af arrest,
udlæg, beslaglagt eller omfattet af nogen anden foranstaltning, som har til formål at beskytte offentlige
interesser eller deltagerens kreditorer«.

vii)

Definitionen af »hjemmekonto« erstattes af følgende:
»— »hjemmekonto« (Home Account): en konto, som en national centralbank inden for euroområdet har
åbnet uden for betalingsmodulet for et kreditinstitut, der er etableret i Unionen eller EØS«.

viii) I definitionen af »informations- og kontrolmodul« erstattes ordet »deltagere« af ordene »indehavere af PMkonti«.
ix)

Definitionen af »ICM-meddelelse« affattes således:
»— »ICM-meddelelse« (ICM broadcast message): information, som stilles til rådighed samtidig for alle eller
en udvalgt gruppe af indehavere af PM-konti via ICM-modulet«.

x)

I definitionen af »indirekte deltager« erstattes ordet »EØS« af ordene »Unionen eller EØS«.

xi)

Definitionen af »investeringsselskab« erstattes af følgende:
»— »investeringsselskab« (investment firm): et investeringsselskab som defineret i [indsæt de nationale
lovbestemmelser, som gennemfører artikel 4, stk. 1, nr. 1), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2014/65/EU (*)], bortset fra institutter nævnt i [indsæt de nationale lovbestemmelser, der gennemfører
artikel 2, stk. 1, i direktiv 2014/65/EU], forudsat at investeringsselskabet er:
a) godkendt og under tilsyn af en anerkendt kompetent myndighed, som er udpeget som sådant
i henhold til direktiv 2014/65/EU, og
b) berettiget til at udføre de aktiviteter, som er nævnt under [indsæt de nationale lovbestemmelser,
som gennemfører punkt 2, 3, 6 og 7 i afdeling A i bilag I til direktiv 2014/65/EU]
(*) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle
instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 af 12.6.2014,
s. 349).«

xii)

I definitionen af »multi-adressat-adgang« erstattes ordene »etableret i EØS« af ordene »etableret i Unionen
eller EØS«.

xiii) I definitionen af »primær PM-konto« erstattes termen »særlig kontantkonto« af »særlig T2S-kontantkonto«
xiv)

Definitionen af »deltager« affattes således:
»— »deltager« [eller »direkte deltager«] (participant or direct participant): en enhed, som har mindst én PMkonto (indehaver af en PM-konto) og/eller én særlig T2S-kontantkonto (indehaver af en særlig T2Skontantkonto) og/eller én særlig TIPS-kontantkonto (indehaver af en særlig TIPS-kontantkonto) hos en
centralbank i eurosystemet«

xv)

Definitionen af »betalingsordre« affattes således:
»— »betalingsordre« (payment order): en kreditoverførselsordre, en likviditetsoverførselsordre, en
debiteringsinstruks, en likviditetsoverførselsordre fra et betalingsmodul til en særlig T2S-kontantkonto
eller en likviditetsoverførselsordre fra et betalingsmodul til en særlig TIPS-kontantkonto«

xvi)

Definitionen af »likviditetsoverførselsordre fra et betalingsmodul til en særlig kontantkonto« affattes således:
»— »likviditetsoverførselsordre fra et betalingsmodul til en særlig T2S-kontantkonto« (PM to T2S DCA
liquidity transfer order): en instruks om at overføre et specifikt beløb fra en PM-konto til en særlig
T2S-kontantkonto«

xvii) I definitionen af »teknisk funktionssvigt i TARGET2« erstattes ordene »behandlingen den samme dag af
betalingsordrer« af ordene »behandlingen den samme bankdag af betalingsordrer«
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xviii) Der tilføjes følgende definitioner:
»— »TARGET Instant Payment Settlement (TIPS)-tjeneste« (TARGET Instant Payment Settlement (TIPS)
service): afvikling i centralbankpenge af øjeblikkelige betalingsordrer i TIPS-platformen
»— »TIPS-platform« (TIPS Platform): den fælles tekniske infrastruktur, som leveres af de nationale
centralbanker, der er TIPS-platformsleverandører
»— »nationale centralbanker, som er TIPS-platformsleverandører« (TIPS-Platform providing NCBs):
Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France og Banca d'Italia i deres egenskab af de
centralbanker, der opbygger og driver TIPS-platformen til gavn for eurosystemet
»— »TIPS-netværksleverandør« (TIPS network service provider): en virksomhed som har: a) opfyldt alle
nødvendige betingelser for at blive koblet til, og som har oprettet en teknisk forbindelse med TIPSplatformen i overensstemmelse med reglerne og procedurerne i tillæg V til bilag IIb til retningslinje
ECB/2012/27, og b) underskrevet vilkårene og betingelserne for hosting af TIPS-forbindelserne (TIPS
connectivity hosting terms and conditions), som findes på ECB's websted
»— »særlig TIPS-kontantkonto« (TIPS Dedicated Cash Account, TIPS DCA): en konto, som besiddes af en
indehaver af en særlig TIPS-kontantkonto, som er åbnet i TARGET2-[indsæt centralbank/lande
reference], og som anvendes til levering af øjeblikkelige betalingstjenester til dennes kunder
»— »harmoniserede vilkår for åbning og drift af en særlig TIPS-kontantkonto i TARGET2« (Harmonised
Conditions for the Opening and Operation of a TIPS Dedicated Cash Account in TARGET2): de
vilkår, der er fastsat i bilag IIb
»— »tilknyttet PM-konto«(linked PM account): den PM-konto, som en særlig TIPS-kontantkonto er knyttet
til med henblik på likviditetsforvaltning og betaling af TIPS-gebyrer
»— »øjeblikkelig betalingsordre« (instant payment order): i overensstemmelse med Det Europæiske
Betalingsråds ordning for SEPA øjeblikkelige kreditoverførsler (SCT Inst), en betalingsinstruks, som
kan udføres 24 timer i døgnet alle årets dage med øjeblikkelig eller tæt på øjeblikkelig behandling og
underretning til betaleren
»— »anmodning om tilbagekaldelse« (recall request): i overensstemmelse med SCT Inst-ordningen, en
besked fra en indehaver af en særlig TIPS-kontantkonto med en anmodning om tilbagebetaling af en
afviklet øjeblikkelig betalingsordre
»— »positivt tilbagekaldelsessvar« (positive recall answer): i overensstemmelse med SCT Inst-ordningen, en
betalingsordre iværksat af modtageren af en anmodning om tilbagekaldelse, som svar på en
anmodning om tilbagekaldelse til fordel for afsenderen af denne anmodning om tilbagekaldelse
»— »likviditetsoverførselsordre fra et betalingsmodul til en særlig TIPS-kontantkonto« (PM to TIPS DCA
liquidity transfer order): en instruks om at overføre et specifikt beløb fra en PM-konto til en særlig
TIPS-kontantkonto
»— »likviditetsoverførselsordre fra en særlig TIPS-kontantkonto til et betalingsmodul« (TIPS DCA to PM
liquidity transfer order): en instruks om at overføre et specifikt beløb fra en særlig TIPS-kontantkonto
til en PM-konto«
b) Artikel 3 affattes således:
»Artikel 3
Generel beskrivelse af TARGET2
1. TARGET2 yder realtidsbruttoafvikling af betalinger i euro med afvikling i centralbankpenge på tværs af PMkonti, særlige T2S-kontantkonti med henblik på værdipapirtransaktioner og særlige TIPS-kontantkonti med
henblik på øjeblikkelige betalinger.
2.

Følgende transaktioner behandles i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference]:

a) transaktioner, som er en direkte følge af eller udført i forbindelse med eurosystemets pengepolitiske
operationer
b) afvikling af eurobenet af valutaoperationer, som berører eurosystemet
c) afvikling af eurooverførsler som følge af transaktioner i grænseoverskridende netting-systemer for store
betalinger
d) afvikling af eurooverførsler som følge af transaktioner i eurodetailbetalingssystemer, som er systemisk vigtige
e) afvikling af kontantdelen af værdipapirtransaktioner
f)

likviditetsoverførselsordrer mellem særlige T2S-kontantkonti, likviditetsoverførselsordrer fra en særlig T2Skontantkonto til betalingsmodulet og likviditetsoverførselsordrer fra et betalingsmodul til en særlig T2Skontantkonto
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fa) øjeblikkelige betalingsordrer
fb) positive tilbagekaldelsessvar
fc) likviditetsoverførselsordrer fra en særlig TIPS-kontantkonto til betalingsmodulet og likviditetsoverførselsordrer
fra et betalingsmodul til en særlig TIPS-kontantkonto, og
g) andre betalingsordrer i euro rettet til TARGET2-deltagere.
3. TARGET2 yder realtidsbruttoafvikling af betalinger i euro, med afvikling i centralbankpenge på tværs af PMkonti, særlige T2S-kontantkonti og særlige TIPS-kontantkonti. TARGET2 er opbygget og fungerer på grundlag af
den fælles platform, hvorigennem betalingsordrer sendes og behandles, og hvor betalinger til sidst modtages på
samme tekniske måde. For så vidt angår den tekniske drift af de særlige T2S-kontantkonti, er TARGET2 opbygget
teknisk og fungerer på grundlag af T2S-platformen. For så vidt angår den tekniske drift af de særlige TIPSkontantkonti, er TARGET2 opbygget teknisk og fungerer på grundlag af TIPS-platformen.
4. [indsæt centralbankens navn] er leverandøren af ydelser i medfør af disse vilkår. Handlinger og undladelser
fra de nationale centralbanker, der er SSP-leverandører, betragtes som handlinger og undladelser begået af [indsæt
centralbankens navn], som denne har ansvar for i overensstemmelse med artikel 31 nedenfor. Deltagelse
i henhold til disse vilkår udgør intet aftaleforhold mellem indehaverne af PM-konti og de nationale centralbanker,
som er SSP-leverandører, når sidstnævnte handler i egenskab heraf. Instrukser, meddelelser og informationer, som
en indehaver af en PM-konto modtager fra eller sender til den fælles platform vedrørende ydelser, som leveres
i overensstemmelse med disse vilkår, betragtes som modtaget fra eller sendt til [indsæt centralbankens navn].
5. TARGET2 er juridisk indrettet som en flerhed af betalingssystemer bestående af alle de TARGET2delsystemer, som er anmeldt som »ystemer« i henhold til den nationale lovgivning, som gennemfører direktiv
98/26/EF. TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] er betegnet som et »system« i henhold til [indsæt de
relevante lovbestemmelser, der gennemfører direktiv 98/26/EF].
6. Deltagelse i TARGET2 sker via deltagelse i et TARGET2-delsystem. Disse vilkår beskriver de gensidige
rettigheder og forpligtelser for indehavere af PM-konti i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] og [indsæt
centralbankens navn]. Reglerne for behandling af betalingsordrer i henhold til disse vilkår (afsnit IV og tillæg I)
omfatter alle betalingsordrer afgivet af eller betalinger modtaget af alle indehavere af PM-konti.«
c) Artikel 4 ændres som følger:
i)

I stk. 1 erstattes litra a) og b) af følgende:
»a) kreditinstitutter, som har deres hjemsted i Unionen eller i EØS, herunder hvor de handler gennem en
filial, som er etableret i Unionen eller i EØS
b) kreditinstitutter, som har deres hjemsted uden for EØS, forudsat at de handler gennem en filial, som er
etableret i Unionen eller i EØS«.

ii) i stk. 1 erstattes ordene »underafsnit a) og b)« af ordene »litra a) og b)«.
iii) I stk. 2 erstattes litra c) og d) af følgende:
»c) investeringsselskaber, der er etableret i Unionen eller i EØS
d) enheder, som forvalter afviklingssystemer, og som handler i egenskab heraf, og«.
iv) I stk. 2, litra e) erstattes ordene »underafsnit a)-d)« af ordene »litra a)-d)«.
d) Artikel 5 ændres som følger:
i) Stk. 3 erstattes af følgende:
»3. Indehavere af PM-konti kan udpege enheder som indirekte deltagere i betalingsmodulet, såfremt
betingelserne i artikel 6 er opfyldt.«
ii) i stk. 4, litra a) og b) erstattes ordet »EØS« af ordene »Unionen eller EØS«
e) i artikel 6, stk. 1, erstattes ordet »EØS« af ordene »Unionen eller EØS«
f)

Artikel 7 ændres som følger:
i)

Stk. 3 erstattes af følgende:
»3. En indehaver af en PM-konto, der accepterer, at dennes PM-konto angives som den primære PM-konto,
er bundet af alle fakturaer, der vedrører åbning og drift af alle særlige T2S-kontantkonti, der er knyttet til den
pågældende PM-konto, jf. tillæg VI til dette bilag, uafhængigt af indholdet i og en eventuel manglende
overholdelse af aftalemæssige eller andre ordninger mellem indehaveren af PM-kontoen og indehaveren af den
særlige T2S-kontantkonto.«
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ii) I stk. 4 og 5 erstattes begrebet »særlig kontantkonto« med »særlig T2S-kontantkonto«.
iii) Som stk. 6 og 7 indsættes følgende:
»6. En indehaver af en PM-konto, der accepterer, at dennes PM-konto angives som den tilknyttede PMkonto, er bundet af alle fakturaer, der vedrører åbning og drift af alle særlige TIPS-kontantkonti, der er knyttet
til den pågældende PM-konto, jf. tillæg VI til dette bilag, uafhængigt af indholdet i og en eventuel manglende
overholdelse af aftalemæssige eller andre ordninger mellem indehaveren af PM-kontoen og indehaveren af den
særlige TIPS-kontantkonto. En tilknyttet PM-konto kan maksimalt knyttes til 10 særlige TIPS-kontantkonti.
7.
En indehaver af en tilknyttet PM-konto skal have et overblik over den disponible likviditet på de særlige
TIPS-kontantkonti, der er knyttet til PM-kontoen, og sikre, at indehaverne af de særlige TIPS-kontantkonti er
klar over deres ansvar for at forvalte denne likviditet.«
g) i artikel 8, stk. 1, litra a), nr. i), erstattes ordene »TARGET2-[indsæt centralbank/landereference]« af ordet »SSP«
h) Artikel 11 ændres som følger:
i)

Stk. 3, første punktum, affattes således:
»Opdaterede oplysninger om den fælles platforms driftsstatus skal være tilgængelige på TARGET2 Information
System (T2IS) på en særlig hjemmeside på ECB's websted.«

ii) Som stk. 4a indsættes:
»4a. Indehaveren af den tilknyttede PM-konto er ansvarlig for at underrette dennes indehavere af særlige
TIPS-kontantkonti rettidigt om alle relevante ICM-meddelelser, herunder meddelelser vedrørende suspendering
eller ophævelse af en indehaver af en særlig TIPS-kontantkontos deltagelse i TARGET2-[indsæt
centralbank/landereference].«
iii) Stk. 9 affattes således:
»9. Deltagerne skal straks underrette [indsæt centralbankens navn], såfremt misligholdelse indtræffer
i forhold til dem selv.«
i)

Artikel 13 ændres som følger:
i) Litra c) og d) affattes således:
»c) likviditetsoverførselsordrer
d) likviditetsoverførselsordrer fra et betalingsmodul til en særlig T2S-kontantkonto, og«.
ii) Følgende litra e) indsættes:
»e) likviditetsoverførselsordrer fra et betalingsmodul til en særlig TIPS-kontantkonto«.

j)

Artikel 14, stk. 3, affattes således:
»3. »Den fælles platform fastsætter sin tidsstempling for behandling af betalingsordrer i den rækkefølge som de
modtages.«

k) Artikel 15, stk. 2, affattes således:
»2.

Meget hastende betalingsordrer kan kun angives af:

a) centralbanker, og
b) deltagere, hvor det drejer sig om betalinger til og fra CLS Bank International med undtagelse af betalinger
vedrørende CLS CCP-tjenesten og CLS-Now-tjenesten og likviditetsoverførsler i forhold til afviklingssystemer
ved brug af afviklingssystemets grænseflade.
Alle betalingsordrer afgivet af et afviklingssystem gennem afviklingssystemets grænseflade (Ancillary System
Interface, ASI) til debitering eller kreditering af deltagernes PM-konti og alle likviditetsoverførselsordrer fra et
betalingsmodul til en særlig T2S-kontantkonto og alle likviditetsoverførselsordrer fra et betalingsmodul til en
særlig TIPS-kontantkonto anses for at være meget hastende betalingsordrer.«
l)

Artikel 29, stk. 1, litra b), affattes som følger:
»b) kan anvendes til at iværksætte likviditetsoverførselsordrer, likviditetsoverførselsordrer fra en
kontantkonto til et betalingsmodul, likviditetsoverførselsordrer fra et betalingsmodul til en
kontantkonto, likviditetsoverførselsordrer fra et betalingsmodul til en særlig T2S-kontantkonto,
modulet anvendes sammen med tillægstjenester for T2S, likviditetsoverførselsordrer fra en
kontantkonto til et betalingsmodul, og«.

særlig TIPSsærlig TIPSog når ICMsærlig T2S-
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m) Artikel 31, stk. 5, affattes således:
»5. Uanset [indsæt de nationale lovbestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU)
2015/2366 (*)] finder stk. 1-4 anvendelse i det omfang, [indsæt centralbankens navn]s ansvar kan udelukkes.
(*) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366 af 25. november 2015 om betalingstjenester i det
indre marked, og om ændring af direktiv 2002/65/EF, 2009/110/EF og 2013/36/EU og forordning (EU)
nr. 1093/2010 og om ophævelse af direktiv 2007/64/EF (EUT L 337 af 23.12.2015, s. 35).«
n) Artikel 34 ændres som følger:
i) stk. 1, andet punktum, erstattes af følgende:
»Med henblik på dette stykke gælder udøvelsen af kriseforebyggelsesforanstaltninger eller krisestyringsforan
staltninger i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU (*) over for en PMkontoindehaver ikke som en automatisk indledning af insolvensbehandling.
(*) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og
afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af Rådets direktiv 82/891/EØF og
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/24/EF, 2002/47/EF, 2004/25/EF, 2005/56/EF, 2007/36/EF,
2011/35/EU, 2012/30/EU og 2013/36/EU samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)
nr. 1093/2010 og (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 190).«
ii) I stk. 4, litra a), erstattes ordene »indehavere af særlige kontantkonti« og »indehaver af en særlig kontantkonto«
af ordene »indehavere af særlige T2S-kontantkonti« og indehaver af en særlig T2S-kontantkonto«,
o) I artikel 38 indsættes følgende stk. 1a:
»1a. Som undtagelse til stk. 1 giver deltageren sit samtykke til, at oplysninger om enhver foranstaltning truffet
i henhold til artikel 34 ikke skal opfattes som fortrolige.«
p) Artikel 39, stk. 3, litra a), nr. ii), erstattes af følgende:
»ii) deltageren indfører ikke betalingsordrer for overførsler af midler til en konto, som indehaves af en anden
enhed end deltageren, i TARGET2, før denne har modtaget bekræftelse fra [indsæt centralbankens navn] om,
at den påkrævede meddelelse er blevet givet, eller at godkendelse er opnået af eller på vegne af betalingsmod
tagerens leverandør af betalingstjenester«
q) I artikel 42, første og andet punktum, erstattes ordene »herunder tillæg hertil« af ordene »herunder tillæggene
hertil«.
r) I tillæg I, stk. 8, med titlen »Anvendelse af Informations- og kontrolmodulet ICM« foretages følgende ændringer:
i) Punkt 8, litra c og d) affattes således:
»c) fra PM-kontoen til den tekniske konto, som administreres af et afviklingssystem, der anvender afviklings
procedure 6 realtid
d) ved en likviditetsoverførselsordre fra et betalingsmodul til en særlig T2S-kontantkonto, eller når ICMmodulet anvendes sammen med tillægstjenesterne for T2S, en likviditetsoverførselsordre fra en særlig T2Skontantkonto til betalingsmodulet, og«.
ii) Følgende punkt 8, litra e) tilføjes:
»e) ved en likviditetsoverførselsordre fra et betalingsmodul til en særlig TIPS-kontantkonto eller en likviditets
overførselsordre fra en særlig TIPS-kontantkonto til et betalingsmodul.«
s) Tillæg IV ændres således:
i)

I afsnit 4 med titlen »Overførsel af driften af SSP til et alternativt driftssted«, erstattes i litra c) termen »PMkonto til en særlig kontantkonto« af termen »PM-konto til en særlig T2S-kontantkonto«

ii) afsnit 6 med titlen »Nødprocedurer« ændres således:
— Litra c, nr. i), erstattes af følgende:
»i) betalinger med relation til CLS Bank International, med undtagelse af betalinger med relation til CLS
CCP-tjenester og CLS-Now-tjenester«.
— Litra d), nr. iii) erstattes af følgende:
»iii) likviditetsoverførselsordrer fra en særlig T2S-kontantkonto til betalingsmodulet.«
iii) I afsnit 8 med titlen »Andre bestemmelser« erstattes i litra b) ordet »SSP« af ordene »SSP's driftshold«

L 280/56

Den Europæiske Unions Tidende

DA

t)

9.11.2018

Tillæg V til bilag II ændres således:
i) Driftsplanen i nr. 3 affattes således:
»Tidspunkt

Beskrivelse

6.45-7.00

Forretningsvindue til at forberede dagens operationer (1)

7.00-18.00

Den aktuelle bankdags åbningstid

17.00

Sluttidspunkt for kundebetalinger, dvs. betalinger, hvor betalingens ordregiver
og/eller modtager ikke er en direkte eller indirekte deltager, som identificeret i sy
stemet ved brug af en MT 103 eller MT 103 + meddelelse

18.00

Sluttidspunkt for interbankbetalinger, dvs. andre betalinger end kundebetalinger
Sluttidspunkt for likviditetsoverførsler mellem TARGET2 og TIPS

Kort efter 18.00

Færdiggørelse af de sidste algoritmer i TARGET2

Efter færdiggørelse af de
sidste algoritmer

TARGET2 sender meddelelse til TIPS om at iværksætte ændring af bankdagen
i TIPS

Kort efter færdiggørelsen
af de sidste algoritmer

»End-of-day«-filer (General Ledger) modtaget fra TIPS

18.00-18.45 (2)

Behandling ved udgangen af dagen

18.15 (2)

Det almindelige sluttidspunkt for brug af stående faciliteter

Kort efter 18.30 (3)

Data til ajourføring af regnskabssystemer er til rådighed for centralbankerne

18.45-19.30 (3)

Starttidspunkt for behandling (ny bankdag)

19.00 (3)-19.30 (2)

Levering af likviditet på PM-kontoen

19.30 (3)

»Start-of-procedure«-meddelelse og afvikling af stående ordrer om overførsel af li
kviditet fra PM-kontiene til afviklingskonti/tekniske konti (afvikling relateret til af
viklingssystem)
Start på likviditetsoverførsler mellem TARGET2 og TIPS

19.30 (3)-22.00

Udførelse af yderligere likviditetsoverførsler via ICM-modulet for afviklingsproced
ure 6 realtid; udførelse af yderligere likviditetsoverførsler via ICM-modulet, før af
viklingssystemet sender »start-of-cycle«-meddelelser for afviklingsprocedure 6
grænseflade; tidsrum til natafvikling i afviklingssystemet (kun for afviklingsproced
ure 6 realtid og afviklingsprocedure 6 grænseflade)

22.00-1.00

Tidsvindue til teknisk vedligeholdelse

1.00-7.00

Natafvikling i afviklingssystemet (kun for afviklingsprocedure 6 realtid og afvik
lingsprocedure 6 grænseflade)
Likviditetsoverførsler mellem TARGET2 og TIPS

(1) »Dagens operationer«: finder sted i den aktuelle bankdags åbningstid og ved end-of-day processing.
(2) Slutter 15 minutter senere på den sidste dag i eurosystemets reservekravsperiode.
(3) Starter 15 minutter senere på den sidste dag i eurosystemets reservekravsperiode.«

ii) Følgende indsættes som stk. 6:
»6. Opdaterede oplysninger om den fælles platforms driftsstatus skal være tilgængelige på TARGET2
Information System (T2IS) på en særlig hjemmeside på ECB's websted. Oplysninger om SSP'ens
operationelle status på T2IS og ECB's websted opdateres kun i løbet af bankdagen.«
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u) Tillæg VI til bilag II ændres således:
i)

Afsnit 1, sidste punktum, erstattes af følgende:
»For likviditetsoverførselsordrer fra et betalingsmodul til en særlig T2S-kontantkonto eller fra et
betalingsmodul til en særlig TIPS-kontantkonto, der er sendt fra en deltagers PM-konto, og likviditetsoverfør
selsordrer fra en særlig T2S-kontantkonto til et betalingsmodul eller likviditetsoverførselsordrer fra en særlig
TIPS-kontantkonto til et betalingsmodul, der modtages på en deltagers PM-konto, opkræves et gebyr
i henhold til priserne beskrevet ovenfor under litra a) og b) for den pågældende PM-konto.«

ii) I stk. 12 og 13 samt tabellen erstattes begrebet »særlig kontantkonto« med »særlig T2S-kontantkonto«.
iii) I tabellen indsættes følgende felt mellem det tredje (»U2A-forespørgsel«) og fjerde (»Meddelelser, som samles
i en fil«) felt under »Informationstjenester«
»Downloadede U2A-forespørg
sler

0,7 eurocent

Pr. post genereret i en U2A-forespørgsel og downloa
det«

iv) Som stk. 13a og 13b indsættes:
»Gebyrer for indehavere af tilkoblede PM-konti
13a. Indehaveren af den tilknyttede PM-konto opkræves følgende gebyrer for TIPS-tjenesten, som er
forbundet med de særlige TIPS-kontantkonti, der er knyttet til den PM-konto.
Takst

Tjenesteydelser
afvikling

Pris

Begrundelse

vedrørende

Øjeblikkelig betalingsordre

0,20 eurocent

Anmodning om tilbagekaldelse

0,00

Negativt tilbagekaldelsessvar

0,00

Positivt tilbagekaldelsessvar

0,20 eurocent

Opkræves også for uafviklede transaktioner

Opkræves af indehaveren af den tilknyttede PMkonto, der er knyttet til den særlige TIPS-kon
tantkonto, der skal krediteres (også for uafviklede
transaktioner)

13b. De første ti millioner kumulative øjeblikkelige betalingsordrer og positive tilbagekaldelsessvar, som er
modtaget gennem TIPS-platformen ved udgangen af 2019, er gebyrfri. [Indsæt centralbankens navn]
opkræver gebyrer fra indehaverne af tilknyttede PM-konti for alle yderligere øjeblikkelige betalingsordrer
og positive tilbagekaldelsessvar, som er modtaget gennem TIPS-platformen ved udgangen af 2019, det
efterfølgende år.«
v) Afsnit 14, sidste punktum, erstattes af følgende:
»Indbetaling skal ske senest den 14. bankdag i den pågældende måned på den konto, som [indsæt
centralbankens navn] har angivet, eller debiteres en konto angivet af indehaveren af PM-kontoen.«
2. Bilag IIa ændres således:
a) Overskriften affattes således:
»HARMONISEREDE VILKÅR FOR ÅBNING OG DRIFT AF EN SÆRLIG T2S-KONTANTKONTO I TARGET2«.

b) I definitionerne og i resten af teksten til bilag IIa og tillæggene erstattes »særlig kontantkonto« af »særlig T2Skontantkonto«, »likviditetsoverførselsordre fra en særlig kontantkonto til betalingsmodulet« af »likviditetsoverfør
selsordre fra en særlig T2S-kontantkonto til et betalingsmodul«, »likviditetsoverførselsordre fra betalingsmodulet
til en særlig kontantkonto« af »likviditetsoverførselsordre fra et betalingsmodul til en særlig T2S-kontantkonto«,
»likviditetsoverførselsordre fra en særlig kontantkonto til en særlig kontantkonto« af »likviditetsoverførselsordre fra
en særlig T2S-kontantkonto til en særlig T2S-kontantkonto« og indehaver af en særlig kontantkonto» af
»indehaver af en særlig T2S-kontantkonto«.
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c) Artikel 1 ændres som følger:
i)

Definitionen af »særlig kontantkonto« (Dedicated Cash Account) affattes således:
»— »særlig T2S-kontantkonto« (T2S Dedicated Cash Account, T2S DCA): en konto, som besiddes af en
indehaver af en særlig T2S-kontantkonto, som er åbnet i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference],
og som anvendes til kontantbetalinger i forbindelse med værdipapirafvikling i T2S«.

ii) Definitionen af »bankdag« affattes således:
»— »bankdag« (business day) eller »TARGET2 bankdag« (TARGET2 business day): en dag, på hvilken
TARGET2 er åben for afvikling af betalingsordrer som angivet i tillæg V«.
iii) Punkt g) i definitionen af »misligholdelse« affattes således:
»g) hvor deltagerens positive saldo på dennes PM-konto, særlige T2S-kontantkonto eller særlige TIPSkontantkonto eller alle eller en væsentlig del af deltagerens aktiver er indefrosset, omfattet af arrest,
udlæg, beslaglagt eller omfattet af nogen anden foranstaltning, som har til formål at beskytte offentlige
interesser eller deltagerens kreditorer«.
iv) Definitionen af »deltager« affattes således:
»— »deltager« eller »direkte deltager« (participant or direct participant): en enhed, som har mindst én PMkonto (indehaver af en PM-konto) og/eller én særlig T2S-kontantkonto (indehaver af en særlig T2Skontantkonto) og/eller én særlig TIPS-kontantkonto (indehaver af en særlig TIPS-kontantkonto) hos en
centralbank i eurosystemet«.
v) I definitionen af »teknisk funktionssvigt i TARGET2« erstattes ordene »behandlingen den samme dag« af
ordene »behandlingen den samme bankdag«.
vi) Der tilføjes følgende definitioner:
»— »informations- og kontrolmodul« (ICM) (Information and Control Module, ICM): det SSP-modul, som gør
det muligt for indehavere af PM-konti at få onlineinformation, og som giver dem mulighed for at afgive
likviditetsoverførselsordrer, at styre likviditet og at iværksætte backup betalingsordrer i nødsituationer
— »ICM-meddelelse« (ICM broadcast message): information, som stilles til rådighed samtidig for alle eller en
udvalgt gruppe af indehavere af PM-konti via ICM-modulet
— »TARGET Instant Payment Settlement (TIPS)-tjeneste« (TARGET Instant Payment Settlement (TIPS)
service): afvikling i centralbankpenge af øjeblikkelige betalingsordrer i TIPS-platformen
— »TIPS-platform« (TIPS Platform): den fælles tekniske infrastruktur, som leveres af de nationale
centralbanker, der er TIPS-platformsleverandører
— »nationale centralbanker, som er TIPS-platformsleverandører« (TIPS-Platform providing NCBs): Deutsche
Bundesbank, Banco de España, Banque de France og Banca d'Italia i deres egenskab af de centralbanker,
der opbygger og driver TIPS-platformen til gavn for eurosystemet
— »særlig TIPS-kontantkonto« (TIPS Dedicated Cash Account, TIPS DCA): en konto, som besiddes af en
indehaver af en særlig TIPS-kontantkonto, som er åbnet i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference],
og som anvendes til øjeblikkelige betalingstjenester til dennes kunder
— »øjeblikkelig betalingsordre« (instant payment order): i overensstemmelse med Det Europæiske
Betalingsråds ordning for SEPA øjeblikkelige kreditoverførsler (SCT Inst), en betalingsinstruks, som kan
udføres 24 timer i døgnet alle årets dage med øjeblikkelig eller tæt på øjeblikkelig behandling og
underretning til betaleren
— »anmodning om tilbagekaldelse« (recall request): i overensstemmelse med SCT Inst-ordningen, en besked
fra en indehaver af en særlig TIPS-kontantkonto med en anmodning om tilbagebetaling af en afviklet
øjeblikkelig betalingsordre
— »positivt tilbagekaldelsessvar« (positive recall answer): i overensstemmelse med SCT Inst-ordningen, en
betalingsordre iværksat af modtageren af en anmodning om tilbagekaldelse, som svar på en anmodning
om tilbagekaldelse til fordel for afsenderen af denne anmodning om tilbagekaldelse
— »likviditetsoverførselsordre fra et betalingsmodul til en særlig TIPS-kontantkonto« (PM to TIPS DCA
liquidity transfer order): en instruks om at overføre et specifikt beløb fra en PM-konto til en særlig TIPSkontantkonto
— »likviditetsoverførselsordre fra en særlig TIPS-kontantkonto til et betalingsmodul« (TIPS DCA to PM
liquidity transfer order): en instruks om at overføre et specifikt beløb fra en særlig TIPS-kontantkonto til
en PM-konto«.
d) I artikel 3, erstattes ordene »særlig kontantkonto« af ordene »særlig T2S-kontantkonto«
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e) Artikel 4 affattes således:
»Artikel 4
Generel beskrivelse af TARGET2
1. TARGET2 yder realtidsbruttoafvikling af betalinger i euro med afvikling i centralbankpenge på tværs af PMkonti, særlige T2S-kontantkonti med henblik på værdipapirtransaktioner og særlige TIPS-kontantkonti med
henblik på øjeblikkelige betalinger.
2.

Følgende transaktioner behandles i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference]:

a) transaktioner, som er en direkte følge af eller udført i forbindelse med eurosystemets pengepolitiske
operationer
b) afvikling af eurobenet af valutaoperationer, som berører eurosystemet
c) afvikling af eurooverførsler som følge af transaktioner i grænseoverskridende netting-systemer for store
betalinger
d) afvikling af eurooverførsler som følge af transaktioner i eurodetailbetalingssystemer, som er systemisk vigtige
e) afvikling af kontantdelen af værdipapirtransaktioner
f)

likviditetsoverførselsordrer mellem særlige T2S-kontantkonti, likviditetsoverførselsordrer fra en særlig T2Skontantkonto til et betalingsmodul og likviditetsoverførselsordrer fra et betalingsmodul til en særlig T2Skontantkonto,

fa) øjeblikkelige betalingsordrer
fb) positive tilbagekaldelsessvar
fc) likviditetsoverførselsordrer fra en særlig TIPS-kontantkonto til et betalingsmodul og likviditetsoverfør
selsordrer fra et betalingsmodul til en særlig TIPS-kontantkonto, og
g) andre betalingsordrer i euro rettet til TARGET2-deltagere.
3. TARGET2 yder realtidsbruttoafvikling af betalinger i euro med afvikling i centralbankpenge på tværs af PMkonti, særlige T2S-kontantkonti og særlige TIPS-kontantkonti. TARGET2 er opbygget og fungerer på grundlag af
den fælles platform, hvorigennem betalingsordrer sendes og behandles, og hvor betalinger til sidst modtages på
samme tekniske måde. For så vidt angår den tekniske drift af de særlige T2S-kontantkonti, er TARGET2 opbygget
teknisk og fungerer på grundlag af T2S-platformen. For så vidt angår den tekniske drift af de særlige TIPSkontantkonti, er TARGET2 opbygget teknisk og fungerer på grundlag af TIPS-platformen. [indsæt centralbankens
navn] er leverandøren af ydelser i medfør af disse vilkår. Handlinger og undladelser fra de nationale
centralbanker, der er SSP-leverandører, og de fire centralbankers side betragtes som handlinger og undladelser
begået af [indsæt centralbankens navn], som denne er ansvarlig for i overensstemmelse med artikel 21 nedenfor.
Deltagelse i henhold til disse vilkår udgør intet aftaleforhold mellem indehaverne af særlige T2S-kontantkonti og
de nationale centralbanker, som er SSP-leverandører, eller de fire centralbanker, når sidstnævnte handler
i egenskab heraf. Instrukser, meddelelser og information, som en indehaver af en særlig T2S-kontantkonto
modtager fra eller sender til den fælles platform eller T2S-platformen vedrørende ydelser, som leveres
i overensstemmelse med disse vilkår, anses for modtaget fra og sendt til [indsæt centralbankens navn].
4. TARGET2 er juridisk indrettet som en flerhed af betalingssystemer bestående af alle de TARGET2delsystemer, som er anmeldt som »systemer« i henhold til den nationale lovgivning, som gennemfører direktiv
98/26/EF. TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] er betegnet som et »system« i henhold til [indsæt de
relevante lovbestemmelser, der gennemfører direktiv 98/26/EF].
5. Deltagelse i TARGET2 sker via deltagelse i et TARGET2-delsystem. Disse vilkår beskriver de gensidige
rettigheder og forpligtelser for indehavere af særlige T2S-kontantkonti i TARGET2-[indsæt centralbank/lande
reference] og [indsæt centralbankens navn]. Reglerne for behandling af betalingsordrer i henhold til disse vilkår
(afsnit IV og tillæg I) omfatter alle betalingsordrer afgivet af eller betalinger modtaget af alle indehavere af særlige
T2S-kontantkonti.«
f)

Artikel 5 ændres som følger:
i) I stk. 1 erstattes litra a) og b) af følgende:
»a) kreditinstitutter, som har deres hjemsted i Unionen eller i EØS, herunder hvor de handler gennem en filial,
som er etableret i Unionen eller i EØS
b) kreditinstitutter, som har deres hjemsted uden for EØS, forudsat at de handler gennem en filial, som er
etableret i Unionen eller i EØS«
ii) I stk. 2, litra c), erstattes ordene »EØS« af ordene »Unionen eller EØS«
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g) Artikel 6 ændres som følger:
i)

I stk. 1, litra b), nr. ii), erstattes ordene »de kreditinstitutter, der er etableret uden for EØS, og som opererer
gennem en filial, der er etableret i EØS« af ordene »de kreditinstitutter, der er etableret uden for EØS, og som
opererer gennem en filial, der er etableret i Unionen eller EØS«

ii) Stk. 3 affattes således:
»3. [Indsæt centralbankens navn] kan desuden kræve yderligere oplysninger, som den anser som
nødvendige for at træffe afgørelse vedrørende ansøgningen om at oprette en særlig T2S-kontantkonto.«
iii) Stk. 5 affattes således:
»5. [Indsæt centralbankens navn] meddeler skriftligt ansøgeren sin afgørelse vedrørende ansøgningen om
at åbne en særlig T2S-kontantkonto senest en måned efter, at [indsæt centralbankens navn] har modtaget
ansøgningen. Såfremt [indsæt centralbankens navn] udbeder sig yderligere oplysninger i medfør af stk. 3, skal
meddelelse om afgørelsen gives senest en måned efter, at [indsæt centralbankens navn] har modtaget disse
oplysninger fra ansøgeren. Et afslag på ansøgningen skal indeholde en begrundelse herfor.«
h) Artikel 10, stk. 3, affattes således:
»3. Opdaterede oplysninger om driftsstatus for SSP-platformen og T2S-platformen skal være tilgængelige på
henholdsvis TARGET2's informationssystem (T2IS) og TARGET2-Securities informationssystem, på særlige
hjemmesider på ECB's websted. T2IS og TARGET2-Securities informationssystemet kan anvendes til at indhente
oplysninger om alle hændelser, som påvirker de pågældende platformes normale drift.«
i)

I artikel 12, stk. 1, erstattes ordene »ved hjælp at et entydigt 34-cifret kontonummer« af ordene »ved hjælp et
entydigt kontonummer på op til 34 cifre«.

j)

Artikel 14, stk. 3, affattes således:
»3. T2S-platformen fastsætter sin tidsstempling for behandling af betalingsordrer i den rækkefølge, som de
modtages.«

k) Artikel 16 ændres som følger:
i) Stk. 2 affattes således:
»2. Med hensyn til første punktum i artikel 3, stk. 1, og artikel 5 i direktiv 98/26/EF og [indsæt de
nationale lovbestemmelser, der gennemfører disse artikler i direktiv 98/26/EF] og for alle transaktioner, der
afvikles på særlige T2S-kontantkonti, finder følgende regler anvendelse.
a) For alle transaktioner, der afvikles på særlige T2S-kontantkonti, og som skal matches af to særskilte
overførselsordrer, anses overførselsordrerne for at være indgået i TARGET2-[indsæt centralbank/lande
reference] på det tidspunkt, hvor T2S-platformen erklærer, at de opfylder de tekniske regler for T2S, og
som uigenkaldelige på det tidspunkt, hvor transaktionen angives som »matchet« på T2S-platformen, eller
b) som en undtagelse til litra a) for transaktioner, der involverer en deltagende værdipapircentral, som har en
særskilt matchingkomponent, hvor overførselsordrer sendes direkte til den deltagende værdipapircentral for
at blive matchet i den særskilte matchingkomponent, anses sådanne overførselsordrer for at være indgået
i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] på det tidspunkt, hvor den deltagende værdipapircentral
erklærer, at de opfylder de tekniske regler for T2S, og som uigenkaldelige på det tidspunkt, hvor
transaktionen angives som »matchet« på T2S-platformen. En fortegnelse over værdipapircentraler, for
hvilke litra b) finder anvendelse, findes på ECB's websted.«
ii) Stykke 3 ophæves.
l)

Artikel 18 ændres som følger:
i) I stk. 1 erstattes andet punktum af følgende:
»Indehaverne af særlige T2S-kontantkonti er eneansvarlige for en tilstrækkelig beskyttelse af fortrolighed,
pålidelighed og tilgængelighed vedrørende deres systemer.«
ii) I stk. 2 erstattes andet punktum af følgende:
[indsæt centralbankens navn] kan kræve yderligere oplysninger om hændelsen og, såfremt det er nødvendigt,
kræve at indehaverne af særlige T2S-kontantkonti træffer passende foranstaltninger for at forhindre, at en
sådan hændelse indtræffer igen.«

m) I artikel 19 erstattes begrebet »TARGET2 ICM« af begrebet »ICM«.
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n) Artikel 21, stk. 5, affattes således:
»5. Uanset [indsæt de nationale lovbestemmelser, der gennemfører direktiv 2015/2366/EU] finder stk. 1-4
anvendelse i det omfang, [indsæt centralbankens navn]s ansvar kan udelukkes.«
o) Artikel 24, stk. 1, andet punktum, affattes således:
»Med henblik på dette stykke gælder udøvelsen af kriseforebyggelsesforanstaltninger eller krisestyringsforan
staltninger i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU over for en indehaver af en særlig
T2S-kontantkonto ikke som en automatisk indledning af insolvensbehandling.«
p) Artikel 27 ændres som følger:
i) Som stk. 1a indsættes:
»1a. Som undtagelse til stk. 1 giver indehaveren af en særlig T2S-kontantkonto sit samtykke til, at
oplysninger om enhver foranstaltning truffet i henhold til artikel 24 ikke skal betragtes som fortrolig.«
ii) i stk. 2 erstattes ordet »betalingsordre« af ordet »betaling«.
q) Artikel 28 ændres som følger:
i) I stk. 1 erstattes ordet »betalingsordre« af ordet »betaling«.
ii) Stk. 3, litra a), nr. ii), erstattes af følgende:
»ii) indehaveren af en særlig T2S-kontantkonto indfører ikke likviditetsoverførsler fra den særlige T2Skontantkonto til et betalingsmodul eller likviditetsoverførsler fra en særlig T2S-kontantkonto til en særlig
T2S-kontantkonto i TARGET2, med undtagelse af likviditetsoverførselsordrer mellem forskellige konti hos
den samme indehaver af særlige T2S-kontantkonti, før denne har modtaget bekræftelse fra [indsæt
centralbankens navn] om, at den påkrævede meddelelse er blevet givet, eller at godkendelse er opnået af
eller på vegne af betalingsmodtagerens leverandør af betalingstjenester«.
r) I tillæg I affattes titlen således:
»PARAMETRE FOR DE SÆRLIGE T2S-KONTANTKONTI — TEKNISKE SPECIFIKATIONER«

s) Tillæg V affattes således:
i) I tabellen i stk. 6 vedrørende SSP-ordningen, første kolonne, femte række med titlen »Tid«, erstattes »1.006.45« af »1.00-7.00«
ii) Følgende indsættes som stk. 7:
»7. Opdaterede oplysninger om driftsstatus for SSP-platformen og T2S-platformen skal være tilgængelige på
henholdsvis TARGET2's informationssystem (T2IS) og TARGET2-Securities informationssystem, på særlige
hjemmesider på ECB's websted. Oplysninger om SSP- og T2S-platformens operationelle status på T2IS,
TARGET2-Securities Information System og ECB's websted opdateres kun i løbet af bankdagen.«
3. Bilag III ændres således:
a) Definitionen af »investeringsselskab« erstattes af følgende:
»6) »investeringsselskab« (investment firm): et investeringsselskab som defineret i [indsæt de nationale
lovbestemmelser, som gennemfører artikel 4, stk. 1, nr. 1], i direktiv 2014/65/EU], bortset fra institutter
nævnt i [indsæt de nationale lovbestemmelser, der gennemfører artikel 2, stk. 1, i direktiv 2014/65/EU],
forudsat at investeringsselskabet er: a) godkendt og under tilsyn af en anerkendt kompetent myndighed, som
er udpeget som sådan i henhold til direktiv 2014/65/EU, og b) berettiget til at udføre de aktiviteter, som er
nævnt under [indsæt de nationale lovbestemmelser, der gennemfører punkt 2, 3, 6 og 7 i afdeling A i bilag I
til direktiv 2014/65/EU]«.
b) Definitionen af »misligholdelse«, ændres som følger:
i) Nr. 9), litra a) erstattes af følgende:
»a) hvor en enhed ikke længere opfylder adgangsbetingelserne og/eller de tekniske krav anført i bilag II, og
bilag V eller bilag IIa eller bilag IIb, hvis relevant, eller hvis dens godkendelse som modpart i eurosystemets
pengepolitiske operationer er blevet suspenderet eller er ophørt«.
ii) I nr. 9), litra g), erstattes ordene »dens PM-konto eller særlige kontantkonto« af ordene »dens PM-konto, dens
særlige T2S-kontantkonto eller dens særlige TIPS-kontantkonto«.

L 280/62

DA

Den Europæiske Unions Tidende

9.11.2018

c) Følgende definitioner indsættes som nr. 10) og 11):
»10) »særlig T2S-kontantkonto« (T2S Dedicated Cash Account, T2S DCA): en konto, som besiddes af en
indehaver af en særlig T2S-kontantkonto, som er åbnet i TARGET2, og som anvendes til kontantbetalinger
i forbindelse med værdipapirafvikling i T2S
11) »særlig TIPS-kontantkonto« (TIPS Dedicated Cash Account, TIPS DCA): en konto, som besiddes af en
indehaver af en særlig TIPS-kontantkonto, som er åbnet i TARGET2, og som anvendes til øjeblikkelige
betalingstjenester til dennes kunder«.
d) Punkt 1, første punktum, affattes således:
»En national centralbank inden for euroområdet skal yde intradag-kredit til de kreditinstitutter, der er etableret
i Unionen eller i EØS, og som er godkendte modparter i eurosystemets pengepolitiske operationer, som har
adgang til den marginale udlånsfacilitet, og som har en konto hos den pågældende nationale centralbank inden for
euroområdet, herunder når disse kreditinstitutter handler gennem en filial, der er etableret i Unionen eller i EØS,
og herunder filialer, der er etableret i Unionen eller i EØS af kreditinstitutter, der er etableret uden for EØS,
forudsat at disse filialer er etableret i samme land som den pågældende nationale centralbank inden for
euroområdet.«
e) Punkt 2 ændres således:
i) Litra b) erstattes af følgende:
»b) kreditinstitutter med hjemsted i Unionen eller i EØS, som ikke er godkendte modparter for eurosystemets
pengepolitiske operationer og/eller ikke har adgang til den marginale udlånsfacilitet, herunder når de
handler gennem en filial etableret i Unionen eller i EØS, og inklusive filialer etableret i Unionen eller i EØS
af kreditinstitutter, som har deres hjemsted uden for EØS«.
ii) I litra d) erstattes ordene »EØS« af ordene »Unionen eller EØS«
f) I punkt 3 erstattes litra d) af følgende:
»d) opfylder overvågningskravene med hensyn til beliggenheden af infrastrukturer, der tilbyder tjenester i euro,
således som disse til enhver tid ændres og offentliggøres på ECB's websted (*)
(*) Eurosystemets nuværende politik for placering af infrastrukturer fremgår af følgende dokumenter, som alle
findes på ECB's websted www.ecb.europa.eu: a) »Policy statement on euro payment and settlement systems
located outside the euro area« af 3. november 1998, b) »Eurosystem policy line with regard to consolidation in
central counterparty clearing« af 27. september 2001, c) »Eurosystem policy principles on the location and
operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions« af 19. juli 2007,
d) »Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated
payment transactions: specification of »legally and operationally located in the euro area« af 20. november
2008, e) »Eurosystem oversight policy framework«, revideret version af juli 2016.«
g) Som punkt 5a indsættes:
»5a. Anvendelse af ikke-belånbar sikkerhed kan medføre pålæggelse af sanktioner i overensstemmelse med del 5
i retningslinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60).«
h) Punkt 9 affattes således:
»9. Såfremt en enhed nævnt i afsnit 1, ikke tilbagebetaler intradag-kreditten ved dagens afslutning, betragtes det
automatisk som en anmodning fra den pågældende enhed om adgang til den marginale udlånsfacilitet. Hvis en
enhed nævnt i stk. 1 besidder en særlig TIPS-kontantkonto, skal alle slutopgørelser på dens særlige TIPSkontantkonto, der er registreret i overensstemmelse med tillæg III til bilag IIb til denne retningslinje, tages
i betragtning ved beregningen af det beløb, som enheden har adgang til gennem den automatiske marginale
udlånsfacilitet. Dette giver dog ikke anledning til frigørelse af aktiver, der tidligere er blevet deponeret som
sikkerhed for den underliggende udestående intradag-kredit.«
4. Bilag IIIa ændres således:
a) I teksten i bilag IIIa og i tillæggene erstattes termen »indehaver af en særlig kontantkonto« af termen »indehaver af
en særlig T2S-kontantkonto« og termen »særlig kontantkonto« erstattes af termen »særlig T2S-kontantkonto«.
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b) Definitionen af »særlig kontantkonto« affattes således:
»3) særlig T2S-kontantkonto« (T2S Dedicated Cash Account, T2S DCA): en konto, som besiddes af en indehaver
af en særlig T2S-kontantkonto, som er åbnet i TARGET2, og som anvendes til kontantbetalinger i forbindelse
med værdipapirafvikling i T2S«.
c) Definitionen af »misligholdelse« ændres som følger:
i)

ordene »harmoniserede vilkår for åbning og drift af en særlig kontantkonto for TARGET2« erstattes af ordene
»harmoniserede vilkår for åbning og drift af en særlig T2S-kontantkonto i TARGET2«.

ii) Nr. 8, litra a) erstattes af følgende:
»a) hvor en enhed ikke længere opfylder adgangsbetingelserne og/eller de tekniske krav anført i [indsæt
henvisning til de ordninger, der gennemfører de harmoniserede vilkår for åbning og drift af en PM-konto
i TARGET2, og bilag V, hvis relevant, eller de harmoniserede vilkår for åbning og drift af en særlig T2Skontantkonto i TARGET2 eller harmoniserede vilkår for åbning og drift af en særlig TIPS-kontantkonto
i TARGET2], eller hvis dens godkendelse som modpart i eurosystemets pengepolitiske operationer er
blevet suspenderet eller er ophørt«.
iii) Nr. 8), litra g), erstattes af følgende:
»g) hvor enhedens positive saldo på dennes PM-konto, særlige T2S-kontantkonto eller særlige TIPSkontantkonto eller alle eller en væsentlig del af enhedens aktiver er indefrosset, omfattet af arrest, udlæg,
beslaglagt eller omfattet af nogen anden foranstaltning, som har til formål at beskytte offentlige interesser
eller enhedens kreditorer«.
d) Følgende definition indsættes som nr. 9):
»9) »særlig TIPS-kontantkonto« (TIPS Dedicated Cash Account, TIPS DCA): en konto, som besiddes af en
indehaver af en særlig TIPS-kontantkonto, som er åbnet i TARGET2, og som anvendes til øjeblikkelige
betalingstjenester til dennes kunder«.
e) Som punkt 4a indsættes:
»4a. Anvendelse af ikke-belånbar sikkerhed kan medføre pålæggelse af sanktioner i overensstemmelse med del 5
i retningslinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60).«
f) I punkt 9 erstattes ordene »harmoniserede vilkår for åbning og drift af en særlig kontantkonto i TARGET2« af
ordene »harmoniserede vilkår for åbning og drift af en særlig T2S-kontantkonto i TARGET2«.
g) Punkt. 10, litra a), nr. i), erstattes af følgende:
»i) Den pågældende enheds særlige T2S-kontantkonto, særlige TIPS-kontantkonto eller PM-konto hos [indsæt
centralbankens navn] er suspenderet eller lukket«.
5. Bilag IV ændres som følger:
a) I teksten i bilag IV og tillæggene erstattes termen »særlig kontantkonto« med »særlig T2S-kontantkonto«.
b) Punkt 18 ændres således:
i) I nr 1), litra b) erstattes termen »særlige kontantkonti« med »særlige T2S-kontantkonti« og »særlige TIPSkontantkonti«
ii) Følgende tilføjes som nr. 1), litra d), nr. iv):
»iv) afviklingssystemet opkræves som tilknyttet PM-kontoindehaver følgende gebyrer for de TIPS-tjenester, der
er tilknyttet de særlige TIPS-kontantkonti.
Takst

Tjenesteydelser
afvikling

Pris

Begrundelse

vedrørende

Øjeblikkelig betalingsordre

0,20 euro cent

Anmodning om tilbagekaldelse

0,00

Negativt tilbagekaldelsessvar

0,00

Positivt tilbagekaldelsessvar

0,20 euro cent

Opkræves også for uafviklede transaktioner

Opkræves af indehaveren af den tilknyttede PMkonto, der er knyttet til den særlige TIPS-kontant
konto, der skal krediteres (også for uafviklede trans
aktioner)

L 280/64

DA

Den Europæiske Unions Tidende

9.11.2018

De første ti millioner kumulative øjeblikkelige betalingsordrer og positive tilbagekaldelsessvar, som er modtaget
gennem TIPS-platformen ved udgangen af 2019, er gebyrfri. [Indsæt centralbankens navn] opkræver gebyrer
fra afviklingssystemerne som indehaverne af tilknyttede PM-konti for alle yderligere øjeblikkelige
betalingsordrer og positive tilbagekaldelsessvar, som er modtaget gennem TIPS-platformen ved udgangen af
2019, det efterfølgende år.«
6. Bilag V ændres således:
a) Artikel 4, stk. 2, ændres som følger:
i)

Ordene »betalingsordrer, som er en direkte følge af eller udført i forbindelse med eurosystemets pengepolitiske
operationer« erstattes af ordene »transaktioner, som er en direkte følge af eller udført i forbindelse med
eurosystemets pengepolitiske operationer«.

ii) Ordene »andre betalingsordrer i euro rettet til TARGET2-deltagere« erstattes af ordene »andre transaktioner
i euro rettet til TARGET2-deltagere«.
iii) Sætningen »Af hensyn til klarhed kan internetbaserede deltagere af tekniske årsager ikke udføre likviditetsover
førselsordrer fra et betalingsmodul til en særlig kontantkonto« erstattes af »Af hensyn til klarhed kan internet
baserede deltagere af tekniske årsager ikke udføre likviditetsoverførselsordrer fra et betalingsmodul til en særlig
T2S-kontantkonto eller likviditetsoverførselsordrer fra et betalingsmodul til en særlig TIPS-kontantkonto«.
b) I tillæg IIA erstattes punkt 4 af følgende:
»4. For så vidt angår direkte deltagere, finder følgende bestemmelser vedrørende fakturering anvendelse. Den
direkte deltager modtager fakturaen for den foregående måned med en angivelse af de gebyrer, der skal
betales, senest den 9. arbejdsdag i den efterfølgende måned. Indbetaling skal ske senest den 14. bankdag i den
pågældende måned på den konto, som [indsæt centralbankens navn] har angivet, eller skal debiteres en af
deltageren angivet konto.«
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BILAG III

»BILAG IIb
HARMONISEREDE VILKÅR FOR ÅBNING OG DRIFT AF EN SÆRLIG TIPS-KONTANTKONTO I TARGET2

AFSNIT I
GENERELLE BESTEMMELSER

Artikel 1
Definitioner
I disse harmoniserede vilkår (herefter »vilkår«) forstås ved:
— »afviklingssystem (ancillary system)«: et system som ledes af en enhed med hjemsted i Den Europæiske Union eller
Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), og som er underlagt tilsyn og/eller overvågning af en
kompetent myndighed, og som overholder overvågningskravene til placering af infrastrukturer, der tilbyder tjenester
i euro, som til enhver tid ændret og offentliggjort på ECB's websted (1), i hvilket betalinger og/eller finansielle
instrumenter udveksles og/eller cleares eller optegnes med a) pengeforpligtelserne afviklet i TARGET2 og/eller
b) midler holdt i TARGET2, i overensstemmelse med retningslinje ECB/2012/27 og en bilateral ordning mellem
afviklingssystemet og den relevante centralbank i eurosystemet
— »autoriseret kontobruger« (authorised account user): en enhed som: a) besidder en BIC-kode, b) er registreret som
indehaver af en særlig TIPS-kontantkonto, og er adresserbar gennem TIPS-platformen for afvikling af øjeblikkelige
betalinger
— »virksomhedsidentifikationskode (BIC)« (Business Identifier Code, BIC): en kode som defineret ved ISO Standard
nr. 9362
— »filial« (branch): en filial som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 17), i forordning (EU) nr. 575/2013
— »bankdag« (business day) eller »TARGET2 bankdag« (TARGET2 business day): en dag, på hvilken TARGET2 er åben
for afvikling af betalingsordrer som angivet i tillæg III
— »responsum vedrørende en deltagers retsevne« (legal opinion) (capacity opinion)«: en juridisk udtalelse, som
indeholder en vurdering af deltagerens retsevne til at påtage sig og opfylde sine forpligtelser i henhold til disse vilkår
— »centralbanker« (CBs): centralbanker i eurosystemet og tilkoblede nationale centralbanker
— »kreditmemorandumsaldo« (credit memorandum balance): en grænse fastsat af indehaveren af en særlig TIPSkontantkonto for en specifik tilgængelig enheds anvendelse af likviditet på den særlige TIPS-kontantkonto
— »tilkoblet national centralbank« (connected NCB): en national centralbank, der ikke er en centralbank i eurosystemet,
men er tilkoblet TARGET2 i henhold til en særlig aftale
— »kreditinstitut (credit institution): enten a) et kreditinstitut som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU)
575/2013, [og, indsæt de nationale bestemmelser, der gennemfører artikel 2, stk. 5, i direktiv 2013/36/EU, hvis
relevant], der er underlagt tilsyn af en kompetent myndighed, eller b) et andet kreditinstitut som defineret i traktatens
artikel 123, stk. 2, som er underlagt kontrol efter normer, som er sammenlignelige med tilsyn af en kompetent
myndighed
— »indlånsfacilitet (deposit facility)«: en stående facilitet i eurosystemet, som modparter kan anvende til dag-til-dag
indskud hos en national centralbank til en forud specificeret indlånsrente
(1) Eurosystemets nuværende politik for placering af infrastrukturer fremgår af følgende dokumenter, som alle findes på ECB's websted
www.ecb.europa.eu: a) Policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area af 3. november 1998,
b) Eurosystem policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing af 27. september 2001, c) Eurosystem policy
principles on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions af 19. juli 2007,
d) Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions:
specification of »legally and operationally located in the euro area« af 20. november 2008, e) Eurosystem oversight policy framework,
revideret version af juli 2016.
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— »renten på indlånsfaciliteten (deposit facility rate)«: den gældende rente på indlånsfaciliteten
— »særlig TIPS-kontantkonto« (TIPS Dedicated Cash Account, TIPS DCA): en konto, som besiddes af en indehaver af en
særlig TIPS-kontantkonto, som er åbnet i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference], og som anvendes til
øjeblikkelige betalingstjenester til dennes kunder
— »særlig T2S-kontantkonto« (T2S Dedicated Cash Account, T2S DCA): en konto, som besiddes af en indehaver af en
særlig T2S-kontantkonto, som er åbnet i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference], og som anvendes til
kontantbetalinger i forbindelse med værdipapirafvikling i T2S
— »en national centralbank inden for euroområdet« (euro area NCB): en national centralbank i en medlemsstat, som
har indført euroen
— »centralbank i eurosystemet« (Eurosystem CB): ECB eller en national centralbank inden for euroområdet
— »misligholdelse« (event of default): en forestående eller allerede indtruffet hændelse, hvis indtræden kan indebære en
risiko for en deltagers manglende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til disse vilkår eller andre regler, der
gælder for forholdet mellem denne deltager og [indsæt centralbankens navn] eller en anden centralbank, herunder:
a) hvor deltageren ikke længere opfylder adgangsbetingelserne i artikel 5 eller kravene anført i artikel 6, stk. 1,
litra a), nr. i) eller artikel 6, stk. 1, litra b), nr. iii)
b) indledning af insolvensbehandling vedrørende deltageren
c) indgivelse af begæring om den i litra b) angivne behandling
d) deltagerens udstedelse af en skriftlig erklæring om manglende betalingsevne vedrørende al eller en del af sin gæld
eller manglende evne til at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med intradag-kredit
e) deltagerens indgåelse af en frivillig generel aftale eller ordning med sine kreditorer
f) hvor deltageren er eller af den relevante deltagende centralbank anses for at være insolvent eller ude af stand til at
betale sin gæld
g) hvor deltagerens positive saldo på dennes særlige TIPS-kontantkonto, PM-konto eller særlige T2S-kontantkonto
eller alle eller en væsentlig del af deltagerens aktiver er indefrosset, omfattet af arrest, udlæg, beslaglagt eller
omfattet af nogen anden foranstaltning, som har til formål at beskytte offentlige interesser eller deltagerens
kreditorer
h) hvor deltagerens deltagelse i et andet TARGET2-delsystem og/eller i et afviklingssystem er blevet suspenderet eller
ophævet
i) hvor en væsentlig tilsikring eller en erklæring, som er afgivet af deltageren forud for kontraktindgåelsen eller efter
gældende lov forudsættes at være fremsat af deltageren, er ukorrekt eller usand
j) overdragelse af alle eller en væsentlig del af deltagerens aktiver
— »Informations- og kontrolmodul« (ICM) (Information and Control Module, ICM): det SSP-modul, som gør det muligt
for indehavere af særlige TIPS-kontantkonti, som også er indehavere af en tilknyttet PM-konto, at opnå onlinein
formation, og som giver dem mulighed for at sende likviditetsoverførselsordrer fra betalingsmodulet til den særlige
TIPS-kontantkonto og likviditetsoverførselsordrer fra den særlige TIPS-kontantkonto til betalingsmodulet, samt at
forvalte likviditet
— »TIPS GUI« (TIPS GUI): det modul i TIPS-platformen, som gør det muligt for indehavere af særlige TIPS-kontantkonti
at få onlineinformation, og som giver dem mulighed for at sende likviditetsoverførselsordrer fra den særlige TIPSkontantkonto til betalingsmodulet
— »ICM-meddelelse« (ICM broadcast message): information, som stilles til rådighed samtidig for alle eller en udvalgt
gruppe af indehavere af PM-konti via ICM-modulet
— »tilgængelig enhed« (reachable party): en enhed, der a) besidder en BIC-kode, b) er udpeget som sådan af en
indehaver af en særlig TIPS-kontantkonto, c) er korrespondent, kunde hos eller filial af en indehaver af en særlig
TIPS-kontantkonto og d) er i stand til at sende betalingsordrer til og modtage betalinger enten via indehaveren af den
særlige TIPS-kontantkonto eller direkte med tilladelse fra indehaveren af den særlige TIPS-kontantkonto
— »instruerende enhed« (instructing party): en enhed, som er blevet udpeget som sådan af en indehaver af en særlig
TIPS-kontantkonto, og som har tilladelse til at sende betalingsordrer til TIPS-platformen og/eller modtage
betalingsordrer fra TIPS-platformen på vegne af indehaveren af den særlige TIPS-kontantkonto eller en tilgængelig
enhed af indehaveren af den særlige TIPS-kontantkonto
— »insolvensbehandling« (insolvency proceedings): insolvensbehandling som defineret i artikel 2, litra j), i EuropaParlamentets og Rådets direktiv 98/26/EF (1)
(1) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1998/26/EF af 19. maj 1998 om endelig afregning i betalingssystemer og værdipapirafviklings
systemer (EFT L 166 af 11.6.1998, s. 45).
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— »investeringsselskab« (investment firm): et investeringsselskab som defineret i [indsæt nationale lovbestemmelser,
som gennemfører artikel 4, stk. 1, nr. 1], i direktiv 2014/65/EU], bortset fra institutter nævnt i [indsæt de nationale
lovbestemmelser, der gennemfører artikel 2, stk. 1, i direktiv 2014/65/EU], forudsat at investeringsselskabet er:
a) godkendt og under tilsyn af en anerkendt kompetent myndighed, som er udpeget som sådan i henhold til direktiv
2014/65/EF, og
b) berettiget til at udføre de aktiviteter, som er nævnt under [indsæt nationale lovbestemmelser, som gennemfører
punkt 2, 3, 6 og 7 i afdeling A i bilag I til direktiv 2014/65/EU]
— »likviditetsoverførselsordre fra et betalingsmodul til en særlig TIPS-kontantkonto« (PM to TIPS DCA liquidity transfer
order): en instruks om at overføre et specifikt beløb fra en PM-konto til en særlig TIPS-kontantkonto
— »likviditetsoverførselsordre fra en særlig TIPS-kontantkonto til betalingsmodulet« (TIPS DCA to PM liquidity transfer
order): en instruks om at overføre et specifikt beløb fra en særlig TIPS-kontantkonto til en PM-konto
— »marginal udlånsfacilitet« (marginal lending facility): eurosystemets stående facilitet, som modparter kan bruge til at
opnå dag-til-dag kredit fra en centralbank i eurosystemet til den forud fastlagte marginale udlånsrente
— »tilknyttet PM-konto«(linked PM account): den PM-konto, som en særlig TIPS-kontantkonto er knyttet til med
henblik på likviditetsforvaltning og betaling af TIPS-gebyrer
— »TIPS-netværksleverandør« (TIPS network service provider): en virksomhed som har: a) opfyldt alle nødvendige
betingelser for at blive koblet til, og som har oprettet en teknisk forbindelse med TIPS-platformen i overensstemmelse
med reglerne og procedurerne i tillæg V og b) underskrevet vilkårene og betingelserne for hosting af TIPSforbindelserne (TIPS connectivity hosting terms and conditions), som findes på ECB's websted
— »deltager« [eller »direkte deltager«] (participant or direct participant): en enhed, som har mindst én særlig TIPSkontantkonto (indehaver af en særlig TIPS-kontantkonto) og/eller PM-konto (indehaver af en PM-konto) og/eller én
særlig T2S-kontantkonto (indehaver af en særlig T2S-kontantkonto) hos en centralbank i eurosystemet
— »betalingsmodtager« (payee): bortset fra hvor dette begreb anvendes i artikel 30 i dette bilag — en indehaver af en
særlig TIPS-kontantkonto, hvis særlige TIPS-kontantkonto bliver krediteret som resultat af, at en betalingsordre
afvikles
— »betaler« (payer): bortset fra hvor dette begreb anvendes i artikel 30 i dette bilag — en indehaver af en særlig TIPSkontantkonto, hvis særlige TIPS-kontantkonto bliver debiteret som resultat af, at en betalingsordre afvikles
— »betalingsordre« (payment order): bortset fra hvor dette begreb anvendes i artikel 16-18 i dette bilag — en
øjeblikkelig betalingsordre, et positivt tilbagekaldelsessvar, en likviditetsoverførselsordre fra et betalingsmodul til en
særlig TIPS-kontantkonto eller en likviditetsoverførselsordre fra en særlig TIPS-kontantkonto til et betalingsmodul
— »øjeblikkelig betalingsordre« (instant payment order): i overensstemmelse med Det Europæiske Betalingsråds ordning
for SEPA øjeblikkelige kreditoverførsler (SCT Inst), en betalingsinstruks, som kan udføres 24 timer i døgnet alle årets
dage med øjeblikkelig eller tæt på øjeblikkelig behandling og underretning til betaleren
— »anmodning om tilbagekaldelse« (recall request): i overensstemmelse med SCT Inst-ordningen en besked fra en
indehaver af en særlig TIPS-kontantkonto med en anmodning om tilbagebetaling af en afviklet øjeblikkelig
betalingsordre
— »positivt tilbagekaldelsessvar« (positive recall answer): i overensstemmelse med SCT Inst-ordningen, en betalingsordre
iværksat af modtageren af en anmodning om tilbagekaldelse, som svar på en anmodning om tilbagekaldelse til fordel
for afsenderen af denne anmodning om tilbagekaldelse
— »organ inden for den offentlige sektor« (public sector body): en enhed inden for den »offentlige sektor«, som defineret
i artikel 3 i forordning (EF) nr. 3603/93
— »fælles platform« (Single Shared Platform, SSP)«: den fælles tekniske infrastruktur, som leveres af de nationale
centralbanker, der er SSP-leverandører
— »TIPS-platform« (TIPS Platform): den fælles tekniske infrastruktur, som leveres af de nationale centralbanker, der er
TIPS-platformsleverandører
— »nationale centralbanker, som er SSP-leverandører« (SSP-providing NCBs): Deutsche Bundesbank, Banque de France
og Banca d'Italia i deres egenskab af nationale centralbanker, der opbygger og driver den fælles platform (SSP) til
gavn for eurosystemet
— »nationale centralbanker, som er TIPS-platformsleverandører« (TIPS Platform-providing NCBs): Deutsche Bundesbank,
Banco de España, Banque de France og Banca d'Italia i deres egenskab af de centralbanker, der opbygger og driver
den fælles platform til gavn for eurosystemet
— »TARGET Instant Payment Settlement (TIPS)-tjeneste«: afvikling i centralbankpenge af øjeblikkelige betalingsordrer
i TIPS-platformen

L 280/68

Den Europæiske Unions Tidende

DA

9.11.2018

— »blanket til indsamling af stamdata« (static data collection form): en blanket, som er udarbejdet af [indsæt
centralbankens navn] til registrering af ansøgere om en særlig TIPS-kontantkonto i forbindelse med TARGET2[indsæt centralbank/landereference]s tjenester og til registrering af ændringer i forbindelse med levering af disse
tjenester
— »suspendering (suspension)«: midlertidig ophævelse af en deltagers rettigheder og forpligtelser i en periode, som
fastsættes af [indsæt centralbankens navn]
— »TARGET2-[indsæt centralbank/landereference]« (TARGET2-[insert CB/country reference]): TARGET2-delsystemet for
[indsæt centralbankens navn]
— »TARGET2« (TARGET2): den helhed, der består af alle centralbankernes TARGET2-delsystemer
— »TARGET2-delsystem (TARGET2 component system)«: ethvert af centralbankernes realtidsbruttoafviklings- (RTGS-)
systemer, der er en del af TARGET2
— »TARGET2-deltager (TARGET2 participant)«: en deltager i et TARGET2-delsystem
— »teknisk funktionssvigt i TARGET2« (technical malfunction of TARGET2): problemer, fejl eller funktionssvigt i den
tekniske infrastruktur og/eller edb-systemerne, som anvendes af TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] eller
en hvilken som helst anden hændelse, som gør det umuligt at udføre betalinger i TARGET2-[indsæt centralbank/lan
dereference]
— »TIPS-Kendenavn« (TIPS Distinguished Name, TIPS DN): den netværksadresse for TIPS-platformen, der skal indgå
i alle meddelelser, der rettes til systemet
— »detaljerede funktionsspecifikationer for brugerne (UDFS)« (User Detailed Functional Specifications, UDFS): den
senest opdaterede udgave af UDFS, den tekniske dokumentation, der indeholder detaljerede angivelser af, hvordan en
indehaver af en særlig TIPS-kontantkonto interagerer med TARGET
— »hjemmekonto« (Home Account): en konto, som en national centralbank inden for euroområdet har åbnet uden for
betalingsmodulet for et kreditinstitut, som er etableret i Unionen eller EØS
Artikel 2
Anvendelsesområde
Disse vilkår regulerer forholdet mellem den relevante nationale centralbank inden for euroområdet og dennes indehaver
af en særlig TIPS-kontantkonto for så vidt angår åbning og drift af den særlige TIPS-kontantkonto.
Artikel 3
Tillæg
1.

Følgende tillæg udgør en integreret del af disse vilkår:

Tillæg I: Parametre for den særlige TIPS-kontantkonto — tekniske specifikationer
Tillæg II: Standard for afgivelse af juridiske og landespecifikke responsa
Tillæg III: Driftsplan
Tillæg IV: Gebyroversigt
Tillæg V: Tekniske krav til TIPS-forbindelsen
2.
I tilfælde af tvist eller uoverensstemmelse mellem indholdet af et tillæg og indholdet af en hvilken som helst anden
bestemmelse i disse vilkår, er sidstnævnte afgørende.
Artikel 4
Generel beskrivelse af TARGET2
1.
TARGET2 yder realtidsbruttoafvikling af betalinger i euro med afvikling i centralbankpenge på tværs af PM-konti,
særlige T2S-kontantkonti med henblik på værdipapirtransaktioner og særlige TIPS-kontantkonti med henblik på
øjeblikkelige betalinger.
2.

Følgende transaktioner behandles i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference]:

a) transaktioner, som er en direkte følge af eller udført i forbindelse med eurosystemets pengepolitiske operationer
b) afvikling af eurobenet af valutaoperationer, som berører eurosystemet
c) afvikling af eurooverførsler som følge af transaktioner i grænseoverskridende netting-systemer for store betalinger
d) afvikling af eurooverførsler som følge af transaktioner i eurodetailbetalingssystemer, som er systemisk vigtige
e) afvikling af kontantdelen af værdipapirtransaktioner
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f) likviditetsoverførselsordrer mellem særlige T2S-kontantkonti, likviditetsoverførselsordrer fra en særlig T2Skontantkonto til betalingsmodulet og likviditetsoverførselsordrer fra et betalingsmodul til en særlig T2S-kontantkonto
g) øjeblikkelige betalingsordrer
h) positive tilbagekaldelsessvar
i) likviditetsoverførselsordrer fra en særlig TIPS-kontantkonto til betalingsmodulet og likviditetsoverførselsordrer fra et
betalingsmodul til en særlig TIPS-kontantkonto, og
j) andre transaktioner i euro rettet til TARGET2-deltagere.
3.
TARGET2 yder realtidsbruttoafvikling af betalinger i euro med afvikling i centralbankpenge på tværs af PM-konti,
særlige T2S-kontantkonti og særlige TIPS-kontantkonti. TARGET2 er opbygget og fungerer på grundlag af den fælles
platform, hvorigennem betalingsordrer sendes og behandles, og hvor betalinger til sidst modtages på samme tekniske
måde. For så vidt angår den tekniske drift af de særlige TIPS-kontantkonti, er TARGET2 opbygget teknisk og fungerer på
grundlag af TIPS-platformen. For så vidt angår den tekniske drift af de særlige T2S-kontantkonti, er TARGET2 opbygget
teknisk og fungerer på grundlag af T2S-platformen.
4.
[indsæt centralbankens navn] er leverandøren af ydelser i medfør af disse vilkår. Handlinger og undladelser, som
hidrører fra de nationale centralbanker, der er TIPS-platformsleverandører, skal anses for at være handlinger og
undladelser begået af [indsæt centralbankens navn], som denne påtager sig ansvaret for i overensstemmelse med dette
bilags artikel 23. Deltagelse i henhold til disse vilkår udgør intet aftaleforhold mellem indehaverne af særlige TIPSkontantkonti og de nationale centralbanker, som er TIPS-platformsleverandører, når sidstnævnte handler i egenskab
heraf. Instrukser, meddelelser og informationer, som en indehaver af en særlig TIPS-kontantkonto modtager fra eller
sender til den fælles platform eller TIPS-platformen vedrørende ydelser, som leveres i overensstemmelse med disse vilkår,
anses for modtaget fra og sendt til [indsæt centralbankens navn].
5.
TARGET2 er juridisk indrettet som en flerhed af betalingssystemer bestående af alle de TARGET2-delsystemer, som
er anmeldt som »systemer« i henhold til den nationale lovgivning, som gennemfører direktiv 98/26/EF. TARGET2[indsæt centralbank/landereference] er betegnet som et »system« i henhold til [indsæt de relevante lovbestemmelser, der
gennemfører direktiv 98/26/EF].
6.
Deltagelse i TARGET2 sker via deltagelse i et TARGET2-delsystem. Disse vilkår beskriver de gensidige rettigheder
og forpligtelser for indehavere af særlige TIPS-kontantkonti i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] og [indsæt
centralbankens navn]. Reglerne for behandling af betalingsordrer i henhold til disse vilkår (afsnit IV og tillæg I) omfatter
alle betalingsordrer afgivet af eller betalinger modtaget af alle indehavere af særlige TIPS-kontantkonti.
AFSNIT II
DELTAGELSE

Artikel 5
Adgangskriterier
1.
Følgende typer af enheder kan på anmodning godkendes som indehaver af en særlig TIPS-kontantkonto
i TARGET2 [indsæt centralbank/landereference]:
a) kreditinstitutter, som har deres hjemsted i Unionen eller i EØS, herunder hvor de handler gennem en filial, som er
etableret Unionen eller i EØS
b) kreditinstitutter, som har deres hjemsted uden for EØS, forudsat at de handler gennem en filial, som er etableret
i Unionen eller i EØS
c) nationale centralbanker i medlemsstaterne samt ECB,
forudsat at de i litra a) og b) omhandlede enheder ikke er omfattet af restriktive foranstaltninger vedtaget af Rådet for
Den Europæiske Union eller medlemsstaterne i henhold til artikel 65, stk. 1, litra b), artikel 75 eller artikel 215
i traktaten, hvis gennemførelse [centralbank/landereference], efter at have underrettet ECB, betragter som værende
uforenelig med den effektive funktion af TARGET2.
2.
[Indsæt centralbankens navn] kan efter eget skøn også give følgende enheder adgang som indehavere af særlige
TIPS-kontantkonti:
a) medlemsstaternes centralregeringers finansministerier eller regionale finansielle myndigheder, som er aktive på
pengemarkederne
b) organer inden for den offentlige sektor i medlemsstaterne, som har bemyndigelse til at føre konti for kunder
c) investeringsselskaber, der er etableret i Unionen eller i EØS
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d) enheder, som forvalter afviklingssystemer, og som handler i egenskab heraf, og
e) kreditinstitutter eller en enhed opregnet under litra a)-d), og i begge tilfælde, hvor disse er etableret i et land, med
hvilket Unionen har indgået en monetær aftale, der giver adgang for alle disse enheder til betalingssystemer
i Unionen på de betingelser, som er fastsat i den monetære aftale, og forudsat at det retlige system, som gælder
i landet, svarer til den relevante EU-lovgivning.
3.
Udstedere af elektroniske penge som defineret i [indsæt nationale lovbestemmelser, som gennemfører artikel 2,
stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/110/EF (1)], har ikke ret til at deltage i TARGET2-[indsæt
centralbank/landereference].

Artikel 6
Ansøgningsprocedure
1.
For at [indsæt centralbankens navn] kan åbne en særlig TIPS-kontantkonto for en enhed, skal den pågældende
enhed opfylde adgangskriterierne i [indsæt centralbankens navn]s bestemmelser, der gennemfører artikel 5, og skal
a) opfylde følgende tekniske krav:
i) installere, forvalte, drive samt overvåge og sikre sikkerheden i den påkrævede IT-infrastruktur til opkobling til
TIPS-platformen og afgive betalingsordrer til denne. I forbindelse hermed kan ansøgere om en særlig TIPSkontantkonto inddrage tredjeparter, men bærer desuagtet selv ansvaret. Især skal ansøgere om en særlig TIPSkontantkonto indgå aftale med en eller flere TIPS-netværksleverandører for at opnå den nødvendige opkobling og
de nødvendige tilladelser, i overensstemmelse med de tekniske specifikationer og krav i tillæg I og V, samt
ii) have bestået de test, som kræves af [indsæt centralbankens navn], og
b) opfylde følgende juridiske krav:
i)

fremsende et juridisk responsum vedrørende deltagers retsevne i den i tillæg II angivne form, medmindre de
oplysninger og erklæringer, som skal afgives i et sådant responsum, allerede er indhentet af [indsæt
centralbankens navn] i anden forbindelse

ii) for de kreditinstitutter, der er etableret uden for EØS, og som opererer gennem en filial, der er etableret i Unionen
eller i EØS, fremsende et landespecifikt responsum i den i tillæg II angivne form, medmindre de oplysninger og
erklæringer, som skal afgives i et sådant responsum, allerede er indhentet af [indsæt centralbankens navn] i anden
forbindelse, og
iii) have tilsluttet sig SCT Inst-ordningen ved at underskrive SEPA's Instant Credit Transfer Adherence Agreement.
2.
Enheder, der ønsker at åbne en særlig TIPS-kontantkonto, skal indgive en skriftlig ansøgning herom til [indsæt
centralbankens navn], som mindst omfatter følgende dokumentation/oplysninger:
a) udfyldte blanketter vedrørende indsamling af stamdata fra [indsæt centralbankens navn]
b) det juridiske responsum, såfremt det kræves af [indsæt centralbankens navn]
c) det landespecifikke responsum, såfremt det kræves af [indsæt centralbankens navn], og
d) dokumentation for deres tilslutning til SCT Inst-ordningen.
3.
[Indsæt centralbankens navn] kan desuden kræve yderligere oplysninger, som den anser som nødvendige for at
træffe afgørelse vedrørende ansøgningen om oprettelse af en særlig TIPS-kontantkonto.
4.

[Indsæt centralbankens navn] skal afslå ansøgningen om at åbne en særlig TIPS-kontantkonto, hvis:

a) adgangskriterierne nævnt i artikel 5 ikke er opfyldt
b) en eller flere af deltagelseskriterierne nævnt i stk. 1 ikke er opfyldt, og/eller
c) en sådan åbning af en særlig TIPS-kontantkonto efter [indsæt centralbankens navn]s bedømmelse ville udgøre en fare
for den overordnede stabilitet, soliditet og sikkerhed i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] eller noget andet
TARGET2-delsystem, eller for [indsæt centralbankens navn]s udførelse af sine opgaver, som disse er beskrevet
i [henvisning til relevant national lovgivning] og statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den
Europæiske Centralbank, eller som af forsigtighedshensyn udgør risici.
(1) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/110/EF af 16. september 2009 om adgang til at optage og udøve virksomhed som
udsteder af elektroniske penge og tilsyn med en sådan virksomhed, ændring af direktiv 2005/60/EF og 2006/48/EF og ophævelse af
direktiv 2000/46/EF (EUT L 267 af 10.10.2009, s. 7).
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5.
[Indsæt centralbankens navn] meddeler skriftligt ansøgeren sin afgørelse vedrørende ansøgningen om at åbne en
særlig TIPS-kontantkonto senest en måned efter, at [indsæt centralbankens navn] har modtaget ansøgningen. Såfremt
[indsæt centralbankens navn] udbeder sig yderligere oplysninger i medfør af stk. 3, skal meddelelse om afgørelsen gives
senest en måned efter, at [indsæt centralbankens navn] har modtaget disse oplysninger fra ansøgeren. Et afslag på
ansøgningen skal indeholde en begrundelse herfor.
Artikel 7
Indehavere af særlige TIPS-kontantkonti
1.
Indehavere af særlige TIPS-kontantkonti i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] skal følge kravene
i artikel 6. De skal mindst have én særlig TIPS-kontantkonto hos [indsæt centralbankens navn].
2.
For at sende meddelelser til TIPS-platformen har indehavere af særlige TIPS-kontantkonti adgang til TIPSplatformen:
a) direkte og/eller
b) gennem en eller flere instruerende enheder.
Ved begge disse adgangsmetoder skal indehaveren af den særlige TIPS-kontantkonto anvende en eller flere TIPSkendenavne.
3.
For at modtage meddelelser fra TIPS-platformen skal indehavere af særlige TIPS-kontantkonti anvende TIPSplatformen:
a) direkte eller
b) gennem en instruerende enhed.
Ved begge disse adgangsmetoder skal indehaveren af den særlige TIPS-kontantkonto anvende et TIPS-kendenavn for at
modtage øjeblikkelige betalingsordrer.
4.
Hvis indehaveren af en særlig TIPS-kontantkonto vælger at interagere med TIPS-platformen via en instruerende
enhed, som fastsat i stk. 2 og 3, anses meddelelser, der modtages og sendes via den instruerende enhed, som værende
modtaget fra eller sendt til indehaveren af den særlige TIPS-kontantkonto. Indehaveren af den særlige TIPS-kontantkonto
er bundet ved sådanne handlinger, uafhængigt af indhold og eventuel manglende overholdelse af aftalemæssige eller
andre ordninger mellem denne indehaver af den særlige TIPS-kontantkonto og enhver udpeget instruerende enhed.
Artikel 8
Tilgængelige enheder
1.
Indehavere af særlige TIPS-kontantkonti kan udpege en eller flere tilgængelige enheder. Tilgængelige enheder skal
have tilsluttet sig SCT Inst-ordningen og underskrevet SEPA's Instant Credit Transfer Adherence Agreement.
2.
Indehaverne af særlige TIPS-kontantkonti skal fremsende dokumentation til [indsæt centralbankens navn] for hver
udpeget tilgængelig enheds tilslutning til SCT Inst-ordningen.
3.
En indehaver af en særlig TIPS-kontantkonto skal underrette [indsæt centralbankens navn] om enhver udpeget
tilgængelig enhed, som ikke længere er tilsluttet til SCT Inst-ordningen, og skal uden ophold træffe foranstaltninger for
at forhindre den tilgængelige enhed i at få adgang til den særlige TIPS-kontantkonto.
4.
Indehaveren af en særlig TIPS-kontantkonto kan udpege en eller flere instruerende parter for sine udpegede
tilgængelige parter.
5.
Hvis en indehaver af en særlig TIPS-kontantkonto udpeger en eller flere tilgængelige parter og/eller en eller flere
instruerende parter i overensstemmelse med henholdsvis stk. 1 eller 4, anses meddelelser fra disse tilgængelige parter,
eller såfremt det er relevant via disse instruerende parter, for at være modtaget fra indehaveren af den særlige TIPSkontantkonto. Tilsvarende anses meddelelser sendt til disse tilgængelige parter, eller hvis relevant, via disse instruerende
parter, for at være sendt til indehaveren af den særlige TIPS-kontantkonto. Indehaveren af en særlig TIPS-kontantkonto er
bundet ved sådanne handlinger, uafhængigt af indhold og eventuel manglende overholdelse af aftalemæssige eller andre
ordninger mellem denne indehaver af en særlig TIPS-kontantkonto og nogen af de enheder, som er nævnt i stk. 1 og 4.
Artikel 9
TIPS-netværksleverandører
1.
Deltagere skal anvende en eller flere TIPS-netværksleverandører for at udveksle meddelelser med TIPS-platformen
og skal indgå en særskilt aftale med disse leverandører herom.
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2.
En liste over TIPS-netværksleverandører, som til enhver tid ændret, findes på ECB's websted. Denne liste tjener kun
til orientering. Hvis en TIPS-netværksleverandør fjernes fra listen over TIPS-netværksleverandører, skal [indsæt
centralbankens navn] underrette indehaverne af særlige TIPS-kontantkonti herom.
3.
[indsæt centralbankens navn] er ikke ansvarlig for handlinger, fejl eller undladelser begået af TIPS-netværksleve
randøren (herunder dennes ledelse, medarbejdere og underleverandører) som leverandør af TIPS-netværkstjenester, eller
for handlinger, fejl eller undladelser begået af TIPS-netværksleverandøren, som er valgt af deltagerne for at opnå adgang
til TIPS-platformen. [indsæt centralbankens navn] er heller ikke ansvarlig for tab, som skyldes, at TIPS-netværksleve
randøren ikke længere leverer en forbindelse til TIPS-platformen, uanset om dette skyldes TIPS-netværksleverandørens
manglende overholdelse af forbindelseskravene i tillæg V eller ophøret af vilkårene og betingelserne for hosting af TIPSforbindelserne, eller af en hvilket som helst anden grund.
Artikel 10
Godkendelse af netværksleverandøren
1.
Hvis en indehaver af en særlig TIPS-kontantkonto ønsker at anvende tjenesterne fra en netværksleverandør, som
ikke står på listen over TIPS-netværksleverandører, som anført i artikel 9, stk. 2, kan indehaveren af den særlige TIPSkontantkonto anmode [indsæt centralbankens navn] om at iværksætte en vurdering af, hvorvidt netværksleverandøren
kan operere som TIPS-netværksleverandør.
2.
En netværksleverandør kan operere som TIPS-netværksleverandør, såfremt denne har bestået den vurdering, som
foretages i overensstemmelse med reglerne og procedurerne i tillæg V og efter at have underskrevet vilkårene og
betingelserne for hosting af TIPS-forbindelserne som offentliggjort på ECB's websted, og som til enhver tid ændret.
3.
[indsæt centralbankens navn] skal informere indehaveren af en særlig TIPS-kontantkonto om den i stk. 1 og 2
nævnte vurdering senest 120 kalenderdage fra datoen for modtagelse af anmodningen. I tilfælde af at netværksleve
randørens anmodning afslås, skal [indsæt centralbankens navn] informere indehaveren af en særlig TIPS-kontantkonto
om begrundelsen for afslaget.
4.

Anmodningen nævnt i stk. 1 kan fremsendes til [indsæt centralbankens navn] fra den 1. juni 2019.
Artikel 11
TIPS-register

1.

TIPS-registeret er listen over indehavere af særlige TIPS-kontantkonti og tilgængelige enheder.

Det ajourføres dagligt.
2.
Indehavere af særlige TIPS-kontantkonti må kun distribuere TIPS-registeret til deres filialer, deres udpegede
tilgængelige enheder og deres instruerende enheder. Tilgængelige enheder må kun distribuere TIPS-registeret til deres
filialer.
3.

En specifik BIC-kode må kun optræde én gang i TIPS-registeret.

4.
Indehavere af særlige TIPS-kontantkonti anerkender, at [indsæt centralbankens navn] og andre centralbanker kan
offentliggøre deres navn og BIC-kode. Endvidere kan [indsæt centralbankens navn] og andre centralbanker offentliggøre
navnene og BIC-koderne på de tilgængelige enheder, som indehaverne af de særlige TIPS-kontantkonti har udpeget, og
indehaverne af de særlige TIPS-kontantkonti skal sikre, at de tilgængelige enheder har givet deres samtykke til en sådan
offentliggørelse.
AFSNIT III
PARTERNES FORPLIGTELSER

Artikel 12
Forpligtelser for [indsæt centralbankens navn] og indehaverne af særlige TIPS-kontantkonti
1.
[Indsæt centralbankens navn] skal på anmodning af indehaveren af en særlig TIPS-kontantkonto åbne og drive [en
eller flere] særlige TIPS-kontantkonti denomineret i euro. Medmindre andet er bestemt i disse vilkår eller krævet
i henhold til lov, skal [indsæt centralbankens navn] anvende alle til rådighed stående rimelige midler for at opfylde sine
forpligtelser i henhold til disse vilkår, men uden at garantere et resultat.
2.
Handlinger truffet af de tilgængelige enheder og de instruerende enheder anses for at være indehaveren af den
særlige TIPS-kontantkontos egne handlinger, herunder med henblik på direktiv 98/26/EF.
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3.
Indehaveren af den særlige TIPS-kontantkonto skal registrere sig selv og sine tilgængelige enheder som tilladte
kontobrugere med henblik på afvikling. Med henblik herpå registrerer den kun sin egen BIC-kode og/eller den
tilgængelige enheds kode.
4.
Gebyrerne for tjenester vedrørende de særlige TIPS-kontantkonti er fastsat i tillæg IV. Indehaveren af den
tilknyttede PM-konto er ansvarlig for betalingen af disse gebyrer.
5.
Indehaverne af særlige TIPS-kontantkonti skal sikre, at de til enhver tid er forbundet med TIPS-platformen via
TIPS-kendenavnet, der anvendes med henblik på at modtage meddelelser i henhold til artikel 7, stk. 3.
6.
Indehaverne af særlige TIPS-kontantkonti, som har udpeget en tilgængelig enhed, skal sikre, at denne til enhver tid
er forbundet med TIPS-platformen via TIPS-kendenavnet, der anvendes med henblik på at modtage meddelelser
i henhold til artikel 8.
7.
Indehaveren af en særlig TIPS-kontantkonto erklærer og indestår over for [indsæt centralbankens navn] for, at
udførelsen af indehaverens forpligtelser i henhold til disse vilkår ikke strider mod nogen lov, administrative
bestemmelser eller vedtægt, som indehaveren er underlagt, eller nogen aftale, som indehaveren er bundet af.
8.
Indehavere af særlige TIPS-kontantkonti
korrekt. Denne forpligtelse omfatter, men er
[indsæt centralbankens navn] skal stille en
kontantkonti, som har valgt denne service i
TARGET2 bankdag.

skal sikre, at likviditeten på den særlige TIPS-kontantkonto forvaltes
ikke begrænset til, regelmæssige oplysninger om likviditetspositionen.
daglig kontoopgørelse til rådighed for indehaveren af særlige TIPSTIPS-platformen. Daglige kontoopgørelser stilles til rådighed for hver

9.
Det påhviler indehavere af særlige TIPS-kontantkonti, i deres egen interesse og i henhold til særlig aftale med deres
TIPS-netværksleverandør, til enhver tid at overvåge, at den TIPS-netværksleverandør, de har valgt, fortsat tilbyder en
aktiv forbindelse til TIPS-platformen og bevarer sin status som TIPS-netværksleverandør. Denne forbindelse skal være
i overensstemmelse med de vilkårene i de forbindelseskrav, der er fastsat og omhandlet i tillæg V.

Artikel 13
Angivelse, suspendering og lukning af en tilknyttet PM-konto
1.
Indehaveren af den særlige TIPS-kontantkonto skal udpege en tilknyttet PM-konto. Den tilknyttede PM-konto kan
besiddes i et andet TARGET2-delsystem end TARGET2-[indsæt centralbanken/land] og kan tilhøre en juridisk enhed, der
er forskellig fra indehaveren af den særlige TIPS-kontantkonto. En tilknyttet PM-konto kan maksimalt knyttes til 10
særlige TIPS-kontantkonti.
2.
En indehaver af en PM-konto, der anvender internetbaseret adgang, kan ikke angives som indehaver af en tilknyttet
PM-konto.
3.
Såfremt indehaveren af den tilknyttede PM-konto og indehaveren af den særlige TIPS-kontantkonto er forskellige
juridiske enheder, og den pågældende indehaver af den tilknyttede PM-kontos deltagelse er suspenderet eller ophørt, skal
[indsæt centralbankens navn] og indehaveren af den særlige TIPS-kontantkonto træffe alle rimelige og praktisk
gennemførlige foranstaltninger til at begrænse eventuel skade eller tab. Indehaveren af den særlige TIPS-kontantkonto
skal straks træffe alle nødvendige foranstaltninger til at angive en ny tilknyttet PM-konto, som så vil være ansvarlig for
alle udestående fakturaer.
4.
[indsæt centralbankens navn] er ikke ansvarlig for tab, som indehaveren af den særlige TIPS-kontantkonto måtte
pådrage sig som følge af suspenderingen eller ophævelsen af indehaveren af den tilknyttede PM-kontos deltagelse.

Artikel 14
Samarbejde og informationsudveksling
1.
Ved opfyldelsen af deres forpligtelser og udøvelsen af deres rettigheder i henhold til disse vilkår skal [indsæt
centralbankens navn] og indehaverne af særlige TIPS-kontantkonti samarbejde tæt med henblik at sikre stabilitet,
soliditet og sikkerhed i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference]. De skal give hinanden alle oplysninger eller
dokumenter, som er relevante for opfyldelsen af deres respektive forpligtelser og udøvelsen af deres respektive
rettigheder i henhold til disse vilkår, med forbehold af forpligtelser som følge af bankhemmeligheden.
2.
[Indsæt centralbankens navn] skal etablere og drive en systemunderstøttelsesfunktion til at bistå indehavere af
særlige TIPS-kontantkonti med hensyn til problemer, som opstår i forbindelse med systemoperationer.
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3.
Opdaterede oplysninger om driftsstatus for TIPS-platformen og SSP'en skal være tilgængelige på henholdsvis
TARGET2's informationssystem (T2IS) og TIPS-informationssystemet, på særlige hjemmesider på ECB's websted. T2IS og
TIPS-informationssystemet kan anvendes til at indhente oplysninger om alle hændelser, som påvirker SSP- og TIPSplatformenes normale drift.
4.
[Indsæt centralbankens navn] kan enten kommunikere med indehavere af særlige TIPS-kontantkonti ved ICMmeddelelser, hvis de også besidder en PM-konto, eller på anden vis.
5.
Indehavere af særlige TIPS-kontantkonti er ansvarlige for en rettidig ajourføring af bestående blanketter vedrørende
stamdata og fremsendelse af nye blanketter til [indsæt centralbankens navn]. Indehavere af særlige TIPS-kontantkonti er
ansvarlige for at kontrollere nøjagtigheden af de oplysninger, som angår dem, og som [indsæt centralbankens navn] har
indlagt i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference].
6.
Indehavere af særlige TIPS-kontantkonti skal underrette [indsæt centralbankens navn] om alle ændringer
vedrørende deres retsevne og relevante lovmæssige ændringer, som påvirker spørgsmål, der er indeholdt i det
landespecifikke responsum vedrørende lovgivning, som angår dem. Indehavere af særlige TIPS-kontantkonti skal også
underrette [indsæt centralbankens navn], hvis de ikke længere opfylder kravene for at være tilsluttet SCT Inst-ordningen.
7.
Indehavere af særlige TIPS-kontantkonti skal underrette [indsæt centralbankens navn] om alle nye tilgængelige
enheder, som de registrerer og alle ændringer vedrørende sådanne registrerede tilgængelige enheder.
8.
Indehavere af særlige TIPS-kontantkonti skal straks underrette [indsæt centralbankens navn], såfremt misligholdelse
indtræffer i forhold til dem.
AFSNIT IV
ADMINISTRATION AF SÆRLIGE TIPS-KONTANTKONTI OG BEHANDLING AF BETALINGSORDRER

Artikel 15
Åbning og administration af særlige TIPS-kontantkonti
1.
[Indsæt centralbankens navn] åbner og fører mindst én særlig TIPS-kontantkonto for hver indehaver af en særlig
TIPS-kontantkonto. En særlig TIPS-kontantkonto skal kunne identificeres ved hjælp af et entydigt kontonummer med op
til 34 cifre, der struktureres som følger.
Navn

Del A

Format

Indhold

Kontotype

1. ciffer

»i« for øjeblikkelig betalingskonto

Centralbankens landekode

2. ciffer

ISO landekode 3166-1

Valutakode

3. ciffer

EUR

Del B

Kontoindehaver

11. ciffer

BIC

Del C

Kontoens delklassifikation

indtil 17. ciffer

Fritekst (alfanumerisk) angivet af indehaveren
af den særlige TIPS-kontantkonto

2.

En debetsaldo er ikke tilladt på de særlige TIPS-kontantkonti.

3.
Med henblik på beregning af mindstereserver, forrentning af dag-til-dag saldi og automatisk adgang til den
marginale udlånsfacilitet, knytter indehaveren af den særlige TIPS-kontantkonto sin konto til en [indsæt PMkonto/hjemmekonto alt efter omstændighederne], som denne har hos [indsæt centralbankens navn].
4.
Hvis indehaveren af en særlig TIPS-kontantkonto besidder sine mindstereserver direkte, tages alle dag-til-dag saldi,
som er registreret på dennes særlige TIPS-kontantkonto i overensstemmelse med tillæg III, i betragtning ved fastsættelse
af dennes mindstereserver. Hvis indehaveren af den særlige TIPS-kontantkonto besidder sine mindstereserver indirekte,
kan dennes særlige TIPS-kontantkonto ikke knyttes til en PM-konto eller en anden konto, som indehaves af dennes
mellemmand, da kontoen tilhørende indehaveren af den særlige TIPS-kontantkonto, hvor mindstereserverne besiddes
indirekte, ikke kan aggregeres med den konto, som indehaves af mellemmanden, hvorigennem indehaveren af den
særlige TIPS-kontantkonto opfylder sit minimumsreservekrav.
5.
Særlige TIPS-kontantkonti forrentes enten med 0 procent eller med renten på indlånsfaciliteten, afhængig af
hvilken, der er lavest, medmindre de anvendes til at indehave de krævede mindstereserver. I så tilfælde reguleres
beregning og rentebetaling for beholdninger af mindstereserver af forordning (EF) nr. 2531/98 og forordning (EF)
nr. 1745/2003.
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Artikel 16
Typer af betalingsordrer på særlige TIPS-kontantkonti
Følgende benævnes betalingsordrer i TIPS-tjenesten:
a) øjeblikkelige betalingsordrer
b) positive tilbagekaldelsessvar, og
c) likviditetsoverførselsordrer fra en særlig TIPS-kontantkonto til betalingsmodulet.
Artikel 17
Accept og returnering af betalingsordrer
1.
Betalingsordrer i henhold til artikel 16 og afgivet af indehavere af særlige TIPS-kontantkonti anses for accepteret af
[indsæt centralbankens navn], hvis:
a) betalingsmeddelelsen er blevet leveret til TIPS-platformen af den pågældende TIPS-netværksleverandør, og
b) betalingsmeddelelsen opfylder formateringsreglerne og betingelserne for TARGET2-[indsæt centralbank/lande
reference], herunder dobbeltordrekontrollen beskrevet i tillæg I.
2.
[indsæt centralbankens navn] skal straks afvise en betalingsordre, der ikke opfylder vilkårene i stk. 1. [Indsæt
centralbankens navn] skal underrette indehaverne af de særlige TIPS-kontantkonti om enhver afvisning af en
betalingsordre, som specificeret i tillæg I. For at undgå tvivl er det, i det tilfælde at betalingsordren blev indsendt via en
instruerende enhed eller en tilgængelig enhed på vegne af indehaveren af den særlige TIPS-kontantkonto, den
instruerende enhed eller tilgængelige enhed, som modtager afvisningen.
Artikel 18
Behandling af betalingsordrer på særlige TIPS-kontantkonti
1.

TIPS-platformen fastsætter sin tidsstempling for behandling af betalingsordrer i den rækkefølge, som de modtages.

2.
Alle betalingsordrer indsendt til TARGET-[indsæt centralbank/landereference] behandles efter et princip om først
ind-først ud uden forudgående prioritering eller genbestilling.
3.
Efter at en øjeblikkelig betalingsordre er blevet accepteret i henhold til artikel 17, kontrollerer TARGET2-[indsæt
centralbank/landereference], om der er tilstrækkelige midler til rådighed på betalerens særlige TIPS-kontantkonto.
a) Hvis der ikke er tilstrækkelige midler til rådighed, afvises den øjeblikkelige betalingsordre.
b) Hvis der er tilstrækkelige midler til rådighed, bliver det tilsvarende beløb reserveret, mens betalingsmodtagerens svar
afventes. Hvis betalingsmodtageren accepterer betalingsordren, afvikles den øjeblikkelige betalingsordre, og
reserveringen løftes samtidigt. Hvis betalingsmodtageren afviser betalingsordren eller ved manglende rettidigt svar
i henhold til SCT Inst-ordningen, ophæves den øjeblikkelige betalingsordre, og reserveringen løftes samtidigt.
4.
Midler, der er reserveret i overensstemmelse med stk. 3, litra b), kan ikke anvendes til afvikling af efterfølgende
betalingsordrer. Med henblik på artikel 15, stk. 4 og 5, indgår reserverede midler i beregningen af indehaveren af den
særlige TIPS-kontantkontos mindstereserver og dag-til-dag saldo.
5.
Med forbehold af stk. 3, litra b), afviser TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] øjeblikkelige betalingsordrer,
hvis beløbet for den øjeblikkelige betalingsordre overskrider den tilgængelige kreditmemorandumsaldo.
6.
Efter at en likviditetsoverførselsordre fra en særlig TIPS-kontantkonto til et betalingsmodul er blevet accepteret
i henhold til artikel 17, kontrollerer TARGET2-[indsæt centralbank/landereference], om der er tilstrækkelige midler til
rådighed på betalerens særlige TIPS-kontantkonto. Hvis der ikke er tilstrækkelige midler til rådighed, afvises likviditets
overførselsordren. Hvis der er tilstrækkelige midler til rådighed, afvikles likviditetsoverførselsordren straks.
7.
Efter at et positivt tilbagekaldelsessvar er blevet accepteret i henhold til artikel 17, kontrollerer TARGET2-[indsæt
centralbank/landreference], om der er tilstrækkelige midler til rådighed på den særlige TIPS-kontantkonto til at blive
debiteret. Hvis der ikke er tilstrækkelige midler til rådighed, afvises det positive tilbagekaldelsessvar. Hvis der er
tilstrækkelige midler til rådighed, afvikles det positive tilbagekaldelsessvar straks.
8.
Med forbehold af stk. 7 afviser TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] positive tilbagekaldelsessvar, hvis
beløbet for det positive tilbagekaldelsessvar overskrider den tilgængelige kreditmemorandumsaldo.
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Artikel 19
Anmodning om tilbagekaldelse
1.

En indehaver af en særlig TIPS-kontantkonto kan indgive en anmodning om tilbagekaldelse.

2.
Anmodningen om tilbagekaldelse skal fremsendes til betalingsmodtageren af den afviklede øjeblikkelige
betalingsordre, som kan svare positivt med et positivt tilbagekaldelsessvar eller negativt med et negativt tilbagekal
delsessvar.
Artikel 20
Tidspunkt for, hvornår en overførselsordre er indgået og ikke længere kan tilbagekaldes
1.
Med hensyn til første punktum i artikel 3, stk. 1, og artikel 5 i direktiv 98/26/EF og [indsæt nationale
lovbestemmelser, der gennemfører disse artikler i direktiv 98/26/EF]:
a) anses øjeblikkelige betalingsordrer for at være indgået i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] og
uigenkaldelige på det tidspunkt, hvor de relevante midler på indehaverens særlige TIPS-kontantkonto er reserveret,
b) likviditetsoverførselsordrer fra særlige TIPS-kontantkonti til betalingsmodulet og positive tilbagekaldelsessvar anses for
at være indgået i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] og uigenkaldelige på det tidspunkt, hvor den
relevante særlige TIPS-kontantkonto er blevet debiteret.
2.
Likviditetsoverførselsordrer fra et betalingsmodul til en særlig TIPS-kontantkonto reguleres af de harmoniserede
vilkår for åbning og drift af en PM-konto i TARGET2, som fastsat i bilag II til retningslinje ECB/2012/27, der gælder for
det TARGET2-delsystem, hvorfra de hidrører.
AFSNIT V
SIKKERHEDSKRAV, DRIFTSKONTINUITET OG BRUGERGRÆNSEFLADE

Artikel 21
Sikkerhedskrav og driftskontinuitet
1.
Indehavere af særlige TIPS-kontantkonti skal indføre tilstrækkelige sikkerhedskontroller til beskyttelse af deres
systemer mod uautoriseret adgang og benyttelse. Indehavere af særlige TIPS-kontantkonti er eneansvarlige for en
tilstrækkelig beskyttelse af fortrolighed, pålidelighed og tilgængelighed vedrørende deres systemer.
2.
Indehavere af særlige TIPS-kontantkonti skal underrette [indsæt centralbankens navn] om enhver sikkerhedsmæssig
hændelse i deres tekniske infrastruktur og, hvor det er hensigtsmæssigt, om sikkerhedsmæssige hændelser i den tekniske
infrastruktur hos tredjepartsleverandører. [indsæt centralbankens navn] kan kræve yderligere oplysninger om hændelsen
og, såfremt det er nødvendigt, kræve, at indehaverne af de særlige TIPS-kontantkonti træffer hensigtsmæssige
foranstaltninger til at forhindre, at en sådan hændelse indtræffer igen.
3.
I tilfælde af at en indehaver af en særlig TIPS-kontantkonto har et problem, som forhindrer denne i at afvikle
øjeblikkelige betalingsordrer og positive tilbagekaldelsessvar i TARGET2-[indsæt centralbankens navn/landereference],
har vedkommende indehaver ansvaret for at afhjælpe problemet.
4.
Såfremt en indehaver af en særlig TIPS-kontantkonto uventet afgiver et usædvanligt højt antal meddelelser, som
udgør en risiko for TIPS-platformens stabilitet, og denne ikke, på anmodning af [indsæt centralbankens navn], straks
ophører hermed, kan [indsæt centralbankens navn] blokere alle yderligere meddelelser til TIPS-platformen fra den
pågældende indehaver.
5.
[indsæt centralbankens navn] kan pålægge alle indehavere af særlige TIPS-kontantkonti eller de indehavere af
særlige TIPS-kontantkonti, som [indsæt centralbankens navn] skønner er af afgørende betydning, yderligere
sikkerhedskrav.
Artikel 22
Brugergrænseflader
1.
Indehaveren af en særlig TIPS-kontantkonto, eller indehaveren af den tilknyttede PM-konto, der handler på dennes
vegne, anvender enten en eller begge af følgende måder til at få adgang til den særlige TIPS-kontantkonto:
a) direkte opkobling til TIPS-platformen i enten U2A eller A2A modus, eller
b) likviditetsforvaltningsfunktionerne for TIPS-tjenesten i ICM-modulet.
2.

En direkte opkobling til TIPS-platformen gør det muligt for indehavere af særlige TIPS-kontantkonti at:

a) få adgang til information vedrørende deres konti og til styring af kreditmemorandumsaldoen
b) iværksætte likviditetsoverførselsordrer fra en særlig TIPS-kontantkonto til betalingsmodulet, og
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c) forvalte visse statistiske data.
3.

ICM-likviditetsstyringsfunktionen for TIPS-tjenesten gør det muligt for indehaveren af den tilknyttede PM-konto at:

a) få adgang til information vedrørende saldoen for de særlige TIPS-kontantkonti,
b) forvalte likviditet og iværksætte likviditetsoverførselsordrer til og fra de særlige TIPS-kontantkonti.
Tillæg I indeholder yderligere tekniske detaljer om brugergrænsefladerne.
For så vidt angår ICM-modulet, findes yderligere tekniske detaljer i [indsæt de nationale bestemmelser, der gennemfører
tillæg I til bilag II til denne retningslinje].
AFSNIT VI
ANSVARSORDNING OG DOKUMENTATION

Artikel 23
Ansvarsordning
1.
Under udførelsen af deres forpligtelser i henhold til disse vilkår er [indsæt centralbankens navn] og indehaveren af
en særlig TIPS-kontantkonto bundet af en almindelig agtpågivenhedspligt i forhold til hinanden.
2.
[Indsæt centralbankens navn] er ansvarlig over for sine indehavere af særlige TIPS-kontantkonti i tilfælde af svig
(herunder, men ikke begrænset til forsæt) eller grov uagtsomhed for alle tab, som skyldes behandlingen i TARGET2[indsæt centralbank/landereference]. I tilfælde af simpel uagtsomhed er [indsæt centralbankens navn]s ansvar begrænset
til indehaveren af den særlige TIPS-kontantkontos direkte tab, dvs. det pågældende transaktionsbeløb og/eller rentetab
derpå, men undtaget følgetab.
3.
[Indsæt centralbankens navn] er ikke ansvarlig for tab, som skyldes forstyrrelse eller svigt i den tekniske
infrastruktur (herunder, men ikke begrænset til [indsæt centralbankens navn]s IT-infrastruktur, programmer, data,
applikationer eller netværk), såfremt en sådan forstyrrelse eller et sådant svigt opstår på trods af, at [indsæt
centralbankens navn] har indført foranstaltninger, som med rimelighed er nødvendige for at beskytte denne infrastruktur
mod forstyrrelse og svigt, og til at afhjælpe følgerne af en sådan forstyrrelse eller et sådant svigt.
4.

[Indsæt centralbankens navn] er ikke ansvarlig:

a) i det omfang tabet skyldes indehaveren af den særlige TIPS-kontantkonto selv, eller
b) hvis tabet skyldes udefrakommende hændelser, som er uden for [indsæt centralbankens navn]s rimelige kontrol (force
majeure).
5.
Uanset [indsæt de nationale lovbestemmelser, der gennemfører direktiv 2015/2366/EU] finder stk. 1-4 anvendelse
i det omfang, [indsæt centralbankens navn]s ansvar kan udelukkes.
6.
[Indsæt centralbankens navn] og indehaverne af særlige TIPS-kontantkonti skal tage alle rimelige og praktisk
gennemførlige skridt til at begrænse eventuel skade eller tab som angivet i denne artikel.
7.
Til at udføre nogle eller alle forpligtelser i henhold til disse vilkår kan [indsæt centralbankens navn] befuldmægtige
tredjeparter til at optræde i sit navn, specielt telekommunikations- eller andre netværksleverandører eller andre enheder,
såfremt dette er påkrævet for at opfylde [indsæt centralbankens navn]s forpligtelser, eller dette er normal
markedspraksis. [indsæt centralbankens navn]s forpligtelse er begrænset til behørigt valg af og befuldmægtigelse af en
eventuel sådan tredjepart, og [indsæt centralbankens navn]s ansvar er begrænset tilsvarende. I dette stykke betragtes de
nationale centralbanker, der er SSP-leverandører, og de nationale centralbanker, der TIPS-platformsleverandører, ikke som
værende tredjeparter.
Artikel 24
Dokumentation
1.
Medmindre andet er bestemt i disse vilkår, foretages alle betalingsmeddelelser og meddelelser forbundet med
betalingsbehandling i forbindelse med de særlige TIPS-kontantkonti, som f.eks. bekræftelser på debiteringer og
krediteringer samt saldomeddelelser, mellem [indsæt centralbankens navn] og indehaverne af de særlige TIPSkontantkonti, gennem TIPS-netværksleverandøren.
2.
Elektroniske eller skriftlige optegnelser over meddelelser, som opbevares af [indsæt centralbankens navn] eller af
TIPS-netværksleverandøren, skal anerkendes som dokumentation for betalinger, som er behandlet af [indsæt
centralbankens navn]. Den gemte og udprintede version af TIPS-netværksleverandørens oprindelige meddelelse
anerkendes som dokumentation, uanset den oprindelige meddelelses form.
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3.
[Indsæt centralbankens navn] skal opbevare fuldstændige fortegnelser over TIPS-indehavernes afgivne
betalingsordrer og modtagne betalinger i [indsæt det tidsrum, der kræves i den relevante nationale lovgivning] fra det
tidspunkt, hvor disse betalingsordrer er afgivet, og betalinger er modtaget, forudsat at disse fuldstændige fortegnelser
omfatter mindst fem år for alle indehavere af særlige TIPS-kontantkonti i TARGET2, som er genstand for konstant
årvågenhed i henhold til restriktive foranstaltninger vedtaget af Rådet for Den Europæiske Union eller medlemsstater,
eller længere, såfremt dette kræves i henhold til særlige lovbestemmelser.
4.
[Indsæt centralbankens navn]s egne bøger og arkiver (uanset om de er opbevaret på papir, mikrofilm, mikrofiche,
eller lagret elektronisk eller på magnetbånd eller i nogen anden mekanisk reproducerbar form eller på anden måde) skal
anerkendes som dokumentation for alle TIPS-kontoindehavernes forpligtelser og for faktiske omstændigheder, som
parterne støtter sig på.
AFSNIT VII
OPSIGELSE OG LUKNING AF SÆRLIGE TIPS-KONTANTKONTI

Artikel 25
Varighed og opsigelse af særlige TIPS-kontantkonti
1.
Med forbehold af artikel 26 åbnes en særlig TIPS-kontantkonto i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] på
ubestemt tid.
2.
En indehaver af en særlig TIPS-kontantkonto kan på et hvilket som helst tidspunkt opsige sin særlige TIPSkontantkonto i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] med et varsel på 14 bankdage, medmindre indehaveren
aftaler et kortere varsel med [indsæt centralbankens navn].
3.
[indsæt centralbankens navn] kan på et hvilket som helst tidspunkt opsige indehaverens særlige TIPS-kontantkonto
i TARGET2-[indsæt central bank/landereference] med et varsel på tre måneder, medmindre den aftaler et andet varsel
med indehaveren.
4.
Ved opsigelse af den særlige TIPS-kontantkonto er fortrolighedspligten som fastsat i artikel 29 fortsat gældende i et
tidsrum på fem år regnet fra opsigelsesdatoen.
5.

Ved opsigelse af den særlige TIPS-kontantkonto skal den lukkes i overensstemmelse med artikel 27.
Artikel 26
Suspendering og ekstraordinær ophævelse af deltagelse

1.
En indehaver af en særlig TIPS-kontantkontos deltagelse i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] ophæves
straks og uden forudgående varsel eller suspenderes, såfremt et af følgende tilfælde af misligholdelse indtræffer:
a) indledning af insolvensbehandling, og/eller
b) indehaveren af den særlige TIPS-kontantkonto ikke længere opfylder adgangsbetingelserne anført i artikel 5.
Med henblik på dette stykke gælder udøvelsen af kriseforebyggelsesforanstaltninger eller krisestyringsforanstaltninger
i henhold til direktiv 2014/59/EU over for en indehaver af en særlig TIPS-kontantkonto ikke som en automatisk
indledning af insolvensbehandling.
2.
[Indsæt centralbankens navn] kan uden forudgående varsel suspendere eller ophæve indehaveren af en særlig TIPSkontantkontos deltagelse i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference], hvis:
a) et eller flere tilfælde af misligholdelse (bortset fra dem, der er nævnt i stk. 1) indtræffer
b) indehaveren af en særlig TIPS-kontantkonto væsentligt har overtrådt disse vilkår
c) indehaveren af en særlig TIPS-kontantkonto ikke opfylder en væsentlig forpligtelse over for [indsæt centralbankens
navn]
d) indehaveren af en særlig TIPS-kontantkonto ikke længere har en gyldig aftale med en TIPS-netværksleverandør for at
opnå den nødvendige opkobling til TIPS-platformen
e) nogen anden hændelse relateret til indehaveren af en særlig TIPS-kontantkonto indtræffer, som efter [indsæt
centralbankens navn]s bedømmelse ville udgøre en fare for den overordnede stabilitet, soliditet og sikkerhed
i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference], eller noget andet TARGET2-delsystem, eller for [indsæt
centralbankens navn]s udførelse af sine opgaver, som disse er beskrevet i [henvisning til relevant lovgivning] og
statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, eller som af forsigtig
hedshensyn udgør risici.
3.
Ved udøvelse af sit skøn i henhold til stk. 2 skal [indsæt centralbankens navn] bl.a. tage hensyn til betydningen af
misligholdelsen eller de begivenheder, som er nævnt i punkt 2, litra a)-c).
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4.
Såfremt [indsæt centralbankens navn] suspenderer eller ophæver en indehaver af en særlig TIPS-kontantkontos
deltagelse i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] i henhold til stk. 1 eller 2, skal [indsæt centralbankens navn]
straks, via en ICM-meddelelse, underrette andre centralbanker og PM-kontoindehavere i alle TARGET2-delsystemer om
denne suspendering eller ophævelse. Denne meddelelse anses for at være udstedt af den PM-kontoindehavers hjemmecen
tralbank, som modtog meddelelsen.
Indehavere af tilknyttede PM-konti har ansvar for at underrette deres indehavere af tilknyttede særlige TIPS-kontantkonti
om suspenderingen eller ophøret af indehaveren af den særlige TIPS-kontantkontos deltagelse i TARGET2-[indsæt
henvisning til centralbank/landereference].
5.
Ved ophævelse af en indehaver af en særlig TIPS-kontantkontos deltagelse accepterer TARGET2-[indsæt
centralbank/landereference] ikke nye betalingsordrer til eller fra denne indehaver.
6.
Hvis en indehaver af en særlig TIPS-kontantkonto er suspenderet fra TARGET2-[indsæt centralbank/landereference]
på grund af andre årsager end dem, som er specificeret i stk. 1, litra a), skal den suspenderede kontoindehavers
centralbank enten:
a) afvise alle dens indgående betalingsordrer
b) afvise alle dens udgående betalingsordrer, eller
c) afvise både dens indgående og udgående betalingsordrer.
7.
Hvis en indehaver af en særlig TIPS-kontantkonto er suspenderet fra TARGET2-[indsæt centralbank/landereference]
på grund af de årsager, der er specificeret i stk. 1, litra a), skal den suspenderede kontoindehavers centralbank afvise alle
indgående og udgående betalingsordrer.
8.
[Indsæt centralbankens navn] behandler alle øjeblikkelige betalingsordrer fra en indehaver af en særlig TIPSkontantkonto, hvis deltagelse i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] er blevet suspenderet eller ophævet
i henhold til stk. 1 eller 2, og i forhold til hvilken [indsæt centralbankens navn] har reserveret midler på en særlig TIPSkontantkonto i henhold til artikel 18, stk. 3, litra b) forud for suspenderingen eller ophævelsen.
Artikel 27
Lukning af særlige TIPS-kontantkonti
1.
Indehavere af særlige TIPS-kontantkonti kan til enhver tid anmode [indsæt centralbankens navn] om at lukke deres
særlige TIPS-kontantkonti, forudsat at de giver [indsæt centralbankens navn] et varsel på 14 bankdage herom.
2.
Ved ophør af deltagelse, i henhold til enten artikel 25 eller artikel 26, skal [indsæt centralbankens navn] lukke den
pågældende indehavers særlige TIPS-kontantkonti, efter at have:
a) afviklet alle øjeblikkelige betalingsordrer, som betalingsmodtageren har accepteret og for hvilke midler allerede er
blevet reserveret, og
b) gjort brug af sin panteret og modregningsret i henhold til artikel 28.
AFSNIT VIII
AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 28
[Indsæt centralbankens navn]s panteret og modregningsret
1.
[Indsæt hvis relevant: [indsæt centralbankens navn] skal have pant i indehaveren af en særlig TIPS-kontantkontos
bestående og fremtidige indeståender på dennes særlige TIPS-kontantkonti og dermed sikkerhed for alle bestående og
fremtidige fordringer, som måtte opstå som følge af retsforholdet mellem parterne.]
2.
Indsæt hvis relevant: En indehaver af en særlig TIPS-kontantkontos bestående og fremtidige fordringer mod [indsæt
centralbankens navn], som opstår i medfør af indestående på indehaverens særlige TIPS-kontantkonto, skal overføres til
[indsæt centralbankens navn] til sikkerhed for enhver af [indsæt centralbankens navn]s bestående og fremtidige
fordringer på indehaveren, der opstår på baggrund af [indsæt henvisning til det regelsæt, der gennemfører disse vilkår].
En sådan sikkerhedsstillelse etableres alene ved den omstændighed, at midler er krediteret indehaverens særlige TIPSkontantkonto.]
3.
[Indsæt hvis relevant: [indsæt centralbankens navn] skal have flydende pant i indehaveren af en særlig TIPSkontantkontos bestående og fremtidige indeståender på dennes særlige TIPS-kontantkonti og dermed sikkerhed for alle
bestående og fremtidige fordringer, som måtte opstå som følge af retsforholdet mellem parterne.]
4.
[Indsæt hvis relevant: [indsæt centralbankens navn] har den i stk. 1 nævnte ret, selv om dens fordringer kun er
betingede eller endnu ikke forfaldne.]
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5.
[Indsæt hvis relevant: Deltageren, i sin egenskab af indehaver af en særlig TIPS-kontantkonto, anerkender herved
stiftelse af en panteret til fordel for [indsæt centralbankens navn], hos hvem denne konto er oprettet; denne anerkendelse
udgør stiftelse af pant i aktiver til fordel for [indsæt centralbankens navn] i henhold til [indsæt relevant nationalitet
(tillægsord)] lov. Ethvert beløb, der indbetales på den pantsatte særlige TIPS-kontantkonto, pantsættes uigenkaldeligt
alene i kraft af at blive indbetalt, uden nogen begrænsning, og tjener til sikkerhed for fuldstændig opfyldelse af de
sikrede forpligtelser].
6.

I tilfælde af:

a) misligholdelse som angivet i artikel 26, stk. 1, eller
b) anden misligholdelse eller en hændelse som angivet i artikel 26, stk. 2, som har medført ophør eller suspendering af
en indehaver af en særlig TIPS-kontantkontos deltagelse, uafhængigt af, om nogen form for insolvensbehandling
vedrørende en indehaver af en særlig TIPS-kontantkonto er indledt, og uafhængigt af, om nogen overdragelse, arrest
eller udlæg eller nogen anden disposition over eller vedrørende indehaveren af en særlig TIPS-kontantkontos
rettigheder er foretaget, forfalder alle indehaveren af en særlig TIPS-kontantkontos forpligtelser automatisk og straks
til øjeblikkelig betaling uden forudgående varsel og uden betingelse om nogen forudgående godkendelse fra nogen
myndighed.
Derudover bliver de gensidige forpligtelser mellem indehaveren af den særlige TIPS-kontantkonto og [indsæt
centralbankens navn] automatisk modregnet i hinanden, og den part, der skylder det største beløb, betaler forskellen til
den anden part.
7.
[indsæt centralbankens navn] giver straks indehaveren af den særlige TIPS-kontantkonto meddelelse om en
eventuel modregning i henhold til stk. 6, efter at modregningen har fundet sted.
8.
[indsæt centralbankens navn] kan uden forudgående varsel debitere enhver indehaver af en særlig TIPSkontantkontos særlige TIPS-kontantkonto med et beløb, som indehaveren skylder [indsæt centralbankens navn] i kraft af
retsforholdet mellem indehaveren og [indsæt centralbankens navn].
Artikel 29
Fortrolighed
1.
[Indsæt centralbankens navn] skal behandle alle følsomme eller hemmelige oplysninger fortroligt, herunder når
sådanne oplysninger angår betaling, tekniske eller organisatoriske oplysninger, som vedrører indehaveren af en særlig
TIPS-kontantkonto, indehavere af særlige TIPS-kontantkonti fra den samme gruppe eller indehaveren af en særlig TIPSkontantkontos kunder, medmindre indehaveren af en særlig TIPS-kontantkonto eller dennes kunder skriftligt har givet
tilladelse til videregivelse [indsæt følgende sætning, hvis relevant i henhold til national lovgivning: eller en sådan
videregivelse er tilladt eller påkrævet i henhold til [indsæt tillægsord for nationale betegnelse] lov].
2.
Som undtagelse til stk. 1, giver indehaveren af den særlige TIPS-kontantkonto sit samtykke til, at oplysninger om
enhver foranstaltning truffet i henhold til artikel 26 ikke skal betragtes som fortrolige.
3.
Som undtagelse til stk. 1 giver indehaveren af den særlige TIPS-kontantkonto sit samtykke til, at [indsæt
centralbankens navn] kan videregive betalings-, tekniske eller organisatoriske oplysninger om indehaveren af den særlige
TIPS-kontantkonto, andre særlige TIPS-kontantkonti, som besiddes af indehavere af særlige TIPS-kontantkonti fra samme
gruppe, eller indehaveren af den særlige TIPS-kontantkontos kunder, der er erhvervet som led i driften af TARGET2[indsæt centralbank/landereference] til:
a) andre centralbanker eller tredjeparter, som er involveret i driften af TARGET2-[indsæt centralbank/landereference], for
så vidt dette er nødvendigt for, at TARGET2 kan fungere effektivt eller for at kunne overvåge eksponeringen for
indehaveren eller dennes gruppe,
b) andre centralbanker for at kunne udføre de analyser, som er nødvendige for markedsoperationer, pengepolitiske
funktioner, finansiel stabilitet eller finansiel integration eller
c) myndigheder i medlemsstaterne og Unionen med ansvar for tilsyn og overvågning, herunder centralbanker, for så
vidt dette er nødvendigt for, at disse kan udføre deres offentlige opgaver, og under forudsætning af, at videregivelsen
ikke er i strid med den gældende lovgivning.
[Indsæt centralbankens navn] er ikke ansvarlig for finansielle og kommercielle følger af en sådan videregivelse.
4.
Som undtagelse til stk. 1 og på betingelse af, at dette ikke gør det muligt, hverken direkte eller indirekte, at
identificere indehaveren af den særlige TIPS-kontantkonto eller dennes kunder, kan [indsæt centralbankens navn]
anvende, videregive eller offentliggøre betalingsoplysninger vedrørende indehaveren af den særlige TIPS-kontantkonto
eller dennes kunder til statistiske, historiske, forskningsmæssige eller andre formål i forbindelse med udøvelsen af sine
offentlige funktioner eller andre offentlige enheders udøvelse af deres funktioner, til hvem oplysningerne er videregivet.
5.
Oplysninger om driften af TARGET2-[indsæt centralbank/landereference], hvortil indehavere af særlige TIPSkontantkonti har haft adgang, må kun anvendes til de formål, som er bestemt i disse vilkår. Indehavere af særlige TIPSkontantkonti skal behandle sådanne oplysninger fortroligt, medmindre [indsæt centralbankens navn] udtrykkeligt har
givet sit skriftlige samtykke til videregivelse. Indehavere af særlige TIPS-kontantkonti skal sikre, at tredjeparter, til hvem
de udliciterer, uddelegerer eller giver opgaver i underentreprise, som har eller kan have indflydelse på opfyldelsen af
deres forpligtelser i henhold til disse vilkår, er bundet af de i denne artikel indeholdte krav om fortrolighed.

9.11.2018

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 280/81

6.
Til afvikling af betalingsordrer har [indsæt centralbankens navn] bemyndigelse til at behandle og overføre de
nødvendige data til alle TIPS-netværksleverandører.
Artikel 30
Personbeskyttelse, forebyggelse af hvidvaskning, administrative eller restriktive foranstaltninger og
hermed forbundne forhold
1.
Indehavere af særlige TIPS-kontantkonti anses for at være bekendt med og skal handle i overensstemmelse med alle
forpligtelser, der påhviler dem i forbindelse med lovgivningen om persondatabeskyttelse, forebyggelse af hvidvaskning af
penge og finansiering af terrorisme, spredningsfølsomme nukleare aktiviteter og udvikling af fremføringssystemer til
kernevåben, i særdeleshed for så vidt angår gennemførelse af egnede foranstaltninger angående betalinger, som debiteres
eller krediteres deres særlige TIPS-kontantkonti. Inden indehavere af særlige TIPS-kontantkonti indgår kontraktforhold
med deres valgte TIPS-netværksleverandør, skal de endvidere gøre sig bekendt med dennes politik for indhentning af
data.
2.
Indehavere af særlige TIPS-kontantkonti anses for at have givet [indsæt centralbankens navn] bemyndigelse til at
indhente alle oplysninger vedrørende dem fra alle finansielle og tilsynsmæssige myndigheder eller erhvervsorganisationer,
både indenlandske og udenlandske, hvis sådanne oplysninger er nødvendige for indehaveren af særlige TIPSkontantkontis deltagelse i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference].
3.
Indehavere af særlige TIPS-kontantkonti skal i deres egenskab af leverandører af betalingstjenester for en betaler
eller betalingsmodtager overholde alle krav, som hidrører fra administrative eller restriktive foranstaltninger, og som de
er underlagt i henhold til artikel 75 eller artikel 215 i traktaten, herunder for så vidt angår meddelelse og/eller opnåelse
af godkendelse fra en kompetent myndighed med hensyn til behandling af transaktioner. I tillæg hertil:
a) når [indsæt centralbankens navn] er leverandør af betalingstjenester for en indehaver af en særlig TIPS-kontantkonto,
som er betaler:
i) skal indehaveren af den særlige TIPS-kontantkonto give den påkrævede meddelelse eller opnå godkendelse på
vegne af den centralbank, som først og fremmest skal give meddelelse eller opnå godkendelse, og skal forsyne
[indsæt centralbankens navn] med dokumentation for, at meddelelse er givet eller godkendelse er opnået
ii) indfører indehaveren af den særlige TIPS-kontantkonto ikke betalingsordrer i TARGET2 med undtagelse af
betalingsordrer vedrørende overførsler af midler mellem forskellige konti, som indehaves af den samme indehaver
af en særlig TIPS-kontantkonto, før denne har modtaget bekræftelse fra [indsæt centralbankens navn] om, at den
påkrævede meddelelse er blevet givet, eller at godkendelse er opnået af eller på vegne af betalingsmodtagerens
leverandør af betalingstjenester
b) når [indsæt centralbankens navn] er leverandør af betalingstjenester for en indehaver af en særlig TIPS-kontantkonto,
som er betalingsmodtager, skal indehaveren af den særlige TIPS-kontantkonto give den påkrævede meddelelse eller
opnå godkendelse på vegne af den centralbank, som først og fremmest skal give meddelelse eller opnå godkendelse,
og skal forsyne [indsæt centralbankens navn] med dokumentation for, at meddelelse er givet eller godkendelse er
opnået.
I dette stykke har begreberne »leverandør af betalingstjenester«, »betaler« og »betalingsmodtager« samme betydning som
i de gældende administrative eller restriktive foranstaltninger.
Artikel 31
Meddelelser
1.
Medmindre andet er bestemt i disse vilkår, skal alle påkrævede eller tilladte meddelelser i henhold til disse vilkår
sendes ved anbefalet brev, pr. telefax eller på anden måde skriftligt. Meddelelser til [indsæt centralbankens navn] sendes
til lederen af [indsæt betalingssystemafdelingen eller den relevante centralbankenhed] i [indsæt centralbankens navn],
[medtag den relevante adressat i centralbanken] eller til [indsæt centralbankens BIC-adresse]. Meddelelser til indehaveren
af en særlig TIPS-kontantkonto skal stiles til denne på den adresse, det faxnummer eller den SWIFT-adresse, som
indehaveren til enhver tid meddeler [indsæt centralbankens navn].
2.
Som bevis for, at en meddelelse er sendt, er det tilstrækkeligt at godtgøre, at den blev afleveret på den relevante
adresse, eller at kuverten med meddelelsen var behørigt adresseret og afsendt.
3.

Alle meddelelser skal affattes på [indsæt det relevante nationalsprog og/eller »engelsk«].

4.
Indehavere af særlige TIPS-kontantkonti er bundet af alle [indsæt centralbankens navn]s blanketter og dokumenter,
som indehaverne har udfyldt og/eller underskrevet, herunder bl.a. blanketter vedrørende stamdata, som angivet
i artikel 6, stk. 2, litra a), og oplysninger afgivet i medfør af artikel 14, stk. 5, som er fremsendt i overensstemmelse med
stk. 1 og 2, og som [indsæt centralbankens navn] med rimelighed må antages at have modtaget fra indehaverne af
særlige TIPS-kontantkonti, deres ansatte eller befuldmægtigede.
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Artikel 32
Ændringsprocedure
[Indsæt centralbankens navn] kan til enhver tid ensidigt ændre disse vilkår, herunder tillæggene hertil. Ændringer til
disse vilkår, herunder tillæg hertil, meddeles ved brug af [indsæt relevant kommunikationsmiddel]. Ændringer anses for
at være accepteret, medmindre indehaveren af den særlige TIPS-kontantkonto udtrykkeligt gør indsigelse herimod senest
14 dage efter at være blevet underrettet om ændringerne. Såfremt en indehaver af en særlig TIPS-kontantkonto gør
indsigelse mod ændringerne, er [indsæt centralbankens navn] berettiget til straks at ophæve og lukke alle indehaverens
særlige TIPS-kontantkonti i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference].
Artikel 33
Tredjepartsrettigheder
1.
En indehaver af en særlig TIPS-kontantkonto må ikke overdrage, pantsætte eller transportere nogen rettighed,
interesse, forpligtelse, noget ansvar eller nogen fordring, som udspringer fra eller har forbindelse med disse vilkår, til
tredjepart uden [indsæt centralbankens navn]s skriftlige samtykke.
2.
Disse vilkår skaber ingen rettigheder for eller forpligtelser i forhold til andre end [indsæt centralbankens navn] og
indehaverne af særlige TIPS-kontantkonti i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference].
Artikel 34
Lovvalg, jurisdiktion og opfyldelsessted
1.
Det gensidige forhold mellem [indsæt centralbankens navn] og indehavere af særlige TIPS-kontantkonti
i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] er undergivet [indsæt tillægsord som landebetegnelse] lov.
2.
Med forbehold for Den Europæiske Unions Domstols kompetence har den kompetente domstol i [indsæt
centralbankens hjemsted] enekompetence vedrørende enhver tvist, der udspringer af et spørgsmål angående forholdet
nævnt i stk.1.
3.
Opfyldelsesstedet i forbindelse med retsforholdet mellem [indsæt henvisning til centralbank] og indehaverne af
særlige TIPS-kontantkonti er [indsæt centralbankens hjemsted].
Artikel 35
Gyldighed af enkelte bestemmelser
Hvis en bestemmelse i disse vilkår er eller bliver ugyldig, påvirker dette ikke gyldigheden af alle de øvrige bestemmelser
i vilkårene.
Artikel 36
Ikrafttræden og retskraft
1.

Disse vilkår træder i kraft den [indsæt relevante dato].

2.
[Indsæt hvis relevant i henhold til den relevante nationale lov: Ved at anmode om en særlig TIPS-kontantkonto
i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] tiltræder ansøgeren om den særlige TIPS-kontantkonto automatisk disse
vilkår indbyrdes og i forhold til [indsæt centralbankens navn].]
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Tillæg I
PARAMETRE FOR DE SÆRLIGE TIPS-KONTANTKONTI — TEKNISKE SPECIFIKATIONER

I tillæg til vilkårene gælder følgende regler for forbindelsen med TIPS-platformen:
1. Tekniske krav for deltagelse i TARGET2 [indsæt centralbanken/landereference] med hensyn til infrastruktur,
netværk og formater
1) En indehaver af en særlig TIPS-kontantkonto skal anvende mindst en TIPS-netværksleverandørs tjenester
i forbindelse med udvekslingen af tjenester.
2) En indehaver af en særlig TIPS-kontantkonto skal specificere et TIPS-kendenavn til modtagelse af meddelelser, der
er relevante for indehaveren af den særlige TIPS-kontantkonto, f.eks. vedrørende rapporter og gulv/loftnotifikationer. Dette TIPS-kendenavn kan være forskelligt fra det, der anvendes til udvekslingen af øjeblikkelige
betalingsordrer.
3) Hver indehaver af en særlig TIPS-kontantkonto skal bestå en række test til efterprøvning af dennes tekniske og
operationelle formåen for at kunne deltage i TARGET2-[centralbanken/landereference].
4) Tjenesterne fra en TIPS-netværksleverandør eller ICM-modulet skal anvendes ved fremsendelsen af likviditetsover
førselsordrer fra den særlige TIPS-kontantkonto til betalingsmodulet. Likviditetsoverførselsordrer skal bl.a.
indeholde det entydige kontonummer på op til 34 cifre fra den sendende indehaver af den særlige TIPSkontantkonto og BIC-koden fra den modtagende PM-konto.
5) Ved udveksling af oplysninger med TIPS-platformen anvendes enten A2A eller U2A modus. Sikkerheden
i udveksling af meddelelser mellem indehavere af særlige TIPS-kontantkonti og TIPS-platformen hviler
udelukkende på Public Key Infrastructure (PKI)-tjenesten, som TIPS-netværksleverandøren udbyder. Information
om PKI-tjenesten kan findes i den af TIPS-netværksleverandøren leverede dokumentation.
6) Ved udveksling af oplysninger med Common Reference Data Management-delen anvendes U2A modus. Common
Reference Data Management-delen gør det muligt for brugere at konfigurere, skabe og vedligeholde referencedata,
der er nødvendige i TIPS-tjenesten.
7) Indehavere af særlige TIPS-kontantkonti skal opfylde kravene til ISO20022 meddelelsesstruktur og feltspecifi
kationer. Meddelelsesstrukturen og feltspecifikationerne er beskrevet i kapitel 3.3.2 i TIPS UDFS.
8) Felternes indhold skal godkendes af TIPS-platformen i henhold til kravene i TIPS UDFS.
2. Meddelelsestyper
Følgende systemmeddelelsestyper behandles, afhængig af abonnement:
Meddelelsestype

Meddelelsesnavn

Pacs.002

FIToFIPayment Status Report

Pacs.004

PaymentReturn

Pacs.008

FIToFICustomerCreditTransfer

Pacs.028

FIToFIPaymentStatusRequest

camt.003

GetAccount

camt.004

ReturnAccount

camt.011

ModifyLimit

camt.019

ReturnBusinessDayInformation

camt.025

Receipt

camt.029

ResolutionOfInvestigation

camt.050

LiquidityCreditTransfer
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Meddelelsesnavn

camt.052

BankToCustomerAccountReport

camt.053

BankToCustomerStatement

camt.054

BankToCustomerDebitCreditNotification

camt.056

FIToFIPaymentCancellationRequest

acmt.010

AccountRequestAcknowledgement

acmt.011

AccountRequestRejection

acmt.015

AccountExcludedMandateMaintenanceRequest

reda.016

PartyStatusAdviceV01

reda.022

PartyModificationRequestV01

3. Dobbeltordrekontrol
Alle betalingsordrer skal igennem en dobbelt ordrekontrol, som har til formål at returnere betalingsordrer, der er
afgivet mere end én gang.
4. Fejlkoder
Hvis en øjeblikkelig betalingsordre eller et positivt tilbagekaldelsessvar afvises, uanset årsag, modtager indehaveren af
en særlig TIPS-kontantkonto en betalingsstatusrapport [pacs.002], som beskrevet i kapitel 4.2 i TIPS UDFS. Hvis en
likviditetsoverførselsordre afvises, uanset årsag, modtager indehaveren af den særlige TIPS-kontantkonto en afvisning
[camt.025], som beskrevet i kapitel 1.6 i TIPS UDFS.
5. Afvikling af likviditetsoverførselsordrer
Likviditetsoverførselsordrer bliver ikke genanvendt, placeret i kø eller modregnet. De forskellige statusser for
likviditetsoverførselsordrer er beskrevet i kapitel 1.4.2 i TIPS UDFS.
6. Anvendelse af U2A og A2A modus
1) U2A og A2A modus kan anvendes til at indhente information og styre likviditet. TIPS-netværksleverandørernes
netværk er det underliggende tekniske kommunikationsnet for udveksling af information og gennemførelse af
kontrolforanstaltninger. Følgende modus er tilgængelige for indehavere af særlige TIPS-kontantkonti:
a) applikation til applikation-modus (A2A)
I A2A overføres meddelelser mellem TIPS-platformen og indehaveren af den særlige TIPS-kontantkontos
interne applikation. Indehaveren af den særlige TIPS-kontantkonto skal derfor sikre, at en hensigtsmæssig
applikation er tilgængelig til udveksling af XML-meddelelser (anmodninger og svar)
b) Bruger-til-applikation modus (U2A)
U2A muliggør direkte kommunikation mellem en indehaver af en særlig TIPS-kontantkonto og TIPS GUI.
Informationen vises i en browser, som kører på et PC-system. For at få adgang til U2A skal IT-infrastrukturen
kunne understøtte cookies og JavaScript. TIPS User Handbook indeholder yderligere detaljer.
2) »Non Repudiation of Origin« (NRO) signaturen gør det muligt for modtageren af en meddelelse at bevise, at
meddelelsen er blevet udstedt og ikke senere er blevet ændret.
3) Hvis en indehaver af en særlig TIPS-kontantkonto har tekniske problemer og ikke er i stand til at afgive likviditets
overførselsordrer fra en særlig TIPS-kontantkonto til et betalingsmodul, kan denne kontakte sin centralbank, som
efter bedste evne handler på vegne af indehaveren af den særlige TIPS-kontantkonto.
7. Relevant dokumentation
Yderligere oplysninger og eksempler, som forklarer ovennævnte regler, findes i de til enhver tid gældende
specifikationer i Brugerhåndbøgerne og de detaljerede funktionsspecifikationer, som er relevante for TIPS, og som er
offentliggjort på engelsk på ECB's websted.
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Tillæg II
STANDARD FOR AFGIVELSE AF JURIDISKE OG LANDESPECIFIKKE RESPONSA

STANDARD FOR AFGIVELSE AF JURIDISKE RESPONSA FOR INDEHAVERE AF SÆRLIGE TIPSKONTANTKONTI I TARGET2

[Indsæt centralbankens navn]
[adresse]
Deltagelse i [systemets navn]
[sted]
[dato] (til)
Kære [Navn]
Vi er blevet anmodet om at afgive dette responsum som [intern eller ekstern] juridisk rådgiver for [angiv indehaveren af
den særlige TIPS-kontantkontos navn eller indehaverens filial] vedrørende spørgsmål i relation til lovgivningen
i [jurisdiktion, hvor indehaveren af den særlige TIPS-kontantkonto har hjemsted — herefter »jurisdiktion«] i forbindelse
med [indsæt indehaveren af en særlig TIPS-kontantkontos navn] (herefter »Indehaveren af den særlige TIPSkontantkonto«)s deltagelse i [navn på TARGET2-delsystemet] (herefter »Systemet«).
Denne udtalelse er begrænset til lovgivningen i [jurisdiktion], som denne er gældende på datoen for udtalelsen. Vi har
ikke undersøgt lovgivningen i nogen anden jurisdiktion som grundlag for denne udtalelse, og udtalelsen indeholder
ingen eksplicit eller implicit vurdering heraf. Alle erklæringer og udtalelser, som er fremsat nedenfor, gælder med samme
nøjagtighed og gyldighed efter lovgivningen i [jurisdiktion], uanset om Indehaveren handler gennem sit hovedkontor
eller en eller flere filialer, som er etableret inden for eller uden for [jurisdiktion], for så vidt angår afgivelse af likviditets
overførselsordrer og modtagelse af likviditetsoverførsler.
I.

Gennemgåede dokumenter
Til brug for denne udtalelse har vi gennemgået:
1) en bekræftet genpart af [angiv de relevante stiftelsesdokumenter] for TIPS-kontantkontoindehaveren, som er
gældende på datoen for deres udstedelse
2) [hvis relevant] en udskrift fra [angiv det relevante selskabsregister] og [hvis relevant] [register over kreditinstitutter
eller tilsvarende register]
3) [i den udstrækning, det er relevant] en genpart af TIPS-kontantkontoindehaverens tilladelse eller anden
dokumentation for godkendelse til at yde bank-, investerings-, betalings- eller andre finansielle tjenester
i [jurisdiktion]
4) [hvis relevant] en genpart af en af TIPS-kontantkontoindehaverens bestyrelse eller det relevante besluttende organ
truffet beslutning af [indsæt dato], der dokumenterer TIPS-kontantkontoindehaverens aftale om at overholde
Systemdokumentationen, som defineret nedenfor, og
5) [angiv fuldmagt og andre dokumenter, som indeholder eller dokumenterer den påkrævede tegningsret for den
eller de personer, som underskriver den relevante Systemdokumentation (som defineret nedenfor) på vegne af
Indehaveren]
og alle øvrige dokumenter, som vedrører TIPS-kontantkontoindehaverens stiftelse, kompetence og tilladelser, som er
nødvendige eller relevante for afgivelse af dette responsum (herefter »Indehaverdokumenterne«).
Til brug for denne udtalelse har vi desuden gennemgået:
1) [indsæt henvisning til det regelsæt, som gennemfører de harmoniserede vilkår for åbning og drift af en særlig
TIPS-kontantkonto i TARGET2]-systemet, dateret [indsæt dato] (herefter »Reglerne«), og
2) […].
Reglerne og […] betegnes herefter som »Systemdokumentationen« (og sammen med Indehaverdokumenterne som
»Dokumenterne«).
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II. Antagelser
I denne udtalelse har vi for så vidt angår Dokumentationen lagt til grund, at:
1) Systemdokumentationen, som vi har modtaget, er originaleksemplarer eller tro kopier
2) Vilkårene i Systemdokumentationen og de rettigheder og forpligtelser, som den medfører, er gyldige og retligt
bindende i henhold til lovgivningen i [indsæt henvisning til Systemets medlemsstat], som den angiver at være
undergivet, og valget af [indsæt henvisning til Systemets medlemsstat] lov som gældende for Systemdokumen
tationen anerkendes af lovgivningen i [indsæt henvisning til Systemets medlemsstat]
3) Indehaverdokumentationen er inden for de relevante parters kompetence og beføjelser og er gyldigt godkendt og
vedtaget og, hvor nødvendigt, gennemført af de relevante parter, og
4) Indehaverdokumentationen er bindende for de angivne parter, som de er adresseret til, og vilkårene heri er ikke
misligholdt.
III. Responsa vedrørende indehaveren af den særlige TIPS-kontantkonto
A. Indehaveren af den særlige TIPS-kontantkonto er et selskab, som er behørigt stiftet og registreret eller på anden
måde behørigt oprettet eller etableret i henhold til lovgivningen i [jurisdiktion].
B. Indehaveren af den særlige TIPS-kontantkonto har den fornødne selskabsretlige kompetence til at udøve
rettighederne og opfylde forpligtelserne i henhold til Systemdokumentationen, som indehaveren er bundet af.
C. Indehaveren af den særlige TIPS-kontantkontos udøvelse af rettighederne og opfyldelse af forpligtelserne
i henhold til Systemdokumentationen, som indehaveren af den særlige TIPS-kontantkonto er bundet af, vil på
ingen måde være i modstrid med nogen lovbestemmelse i [jurisdiktion], som finder anvendelse på Indehaveren af
den særlige TIPS-kontantkonto og Indehaverdokumenterne.
D. Der kræves ingen yderligere autorisation, godkendelse, tilladelse, registrering, notarial bekræftelse eller anden
certificering af Indehaveren af den særlige TIPS-kontantkonto fra eller hos domstolene, staten, eller
administrative, retlige eller offentlige myndigheder, som har kompetence i [jurisdiktion] i forbindelse med
vedtagelsen, gyldigheden eller håndhævelsen af nogen del af Systemdokumentationen eller gennemførelsen og
udøvelsen af rettigheder og opfyldelsen af forpligtelser i medfør heraf.
E. Indehaveren af den særlige TIPS-kontantkonto har foretaget enhver påkrævet corporate action og andre fornødne
skridt i henhold til lovgivningen i [jurisdiktion] med henblik på at sikre, at Indehaverens forpligtelser efter
Systemdokumentationen er lovlige, gyldige og bindende.
Dette responsum er afgivet på den angivne dato og er udelukkende rettet til [indsæt centralbankens navn] og
[indehaveren af den særlige TIPS-kontantkonto]. Ingen andre kan støtte ret på denne udtalelse, og indholdet af denne
udtalelse må ikke videregives til andre end dens tilsigtede modtagere samt disses juridiske rådgivere uden vores
forudgående skriftlige tilladelse, bortset fra Den Europæiske Centralbank og de nationale centralbanker i eurosystemet af
centralbanker [og [den nationale centralbank/relevante regulerende myndighed] i [jurisdiktion]].
Med venlig hilsen
[underskrift]
STANDARD FOR AFGIVELSE AF LANDESPECIFIKKE RESPONSA FOR IKKE-EØS INDEHAVERE AF
SÆRLIGE TIPS-KONTANTKONTI I TARGET2

[indsæt centralbankens navn]
[adresse]
[systemets navn]
[sted]
[dato] (til)
Kære [Navn]
Vi er blevet anmodet om at afgive dette responsum som [ekstern] juridisk rådgiver for [angiv indehaveren af den særlige
TIPS-kontantkontos navn eller indehaverens filial] (herefter »Indehaveren af den særlige TIPS-kontantkonto«) vedrørende
spørgsmål, som opstår i henhold til lovgivningen i [jurisdiktion, hvor Indehaveren af den særlige TIPS-kontantkonto er
etableret — herefter »jurisdiktion«] i forbindelse med Indehaveren af den særlige TIPS-kontantkontos deltagelse i et
system, som er et TARGET2-delsystem (herefter »Systemet«). Henvisninger heri til lovgivningen i [jurisdiktion] omfatter
alle gældende lovbestemmelser og administrative bestemmelser i [jurisdiktion]. Vi afgiver en udtalelse heri i henhold til
lovgivningen i [jurisdiktion] med særligt henblik på Indehaveren af den særlige TIPS-kontantkonto, som er etableret uden
for [indsæt Systemets medlemsstat] for så vidt angår rettigheder og forpligtelser, der følger af deltagelse i Systemet, som
angivet i Systemdokumentationen defineret nedenfor.
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Denne udtalelse er begrænset til lovgivningen i [jurisdiktion], som denne er gældende på datoen for udtalelsen. Vi har
ikke undersøgt lovgivningen i nogen anden jurisdiktion som grundlag for denne udtalelse, og udtalelsen indeholder
ingen eksplicit eller implicit vurdering heraf. Vi har lagt til grund, at der ikke er noget forhold efter lovgivningen i en
anden jurisdiktion, som har indvirkning på denne udtalelse.
1.

Gennemgåede dokumenter
Til brug for denne udtalelse har vi gennemgået de nedenfor angivne dokumenter og øvrige dokumenter, som vi
har anset for nødvendige eller relevante herfor:
1) [indsæt henvisning til det regelsæt, som gennemfører de harmoniserede vilkår for åbning og drift af en særlig
TIPS-kontantkonto i TARGET2]-systemet, dateret [indsæt dato] (herefter »Reglerne«), og
2) alle andre dokumenter, som regulerer Systemet og/eller forholdet mellem Indehaveren af den særlige TIPSkontantkonto og andre deltagere i Systemet samt mellem deltagerne i Systemet og [indsæt centralbankens
navn].
Reglerne og […] benævnes herefter »Systemdokumentationen«.

2.

Antagelser
I denne udtalelse har vi for så vidt angår Systemdokumentationen lagt til grund, at:
1) Systemdokumentationen er inden for de relevante parters kompetence og beføjelser og er gyldigt godkendt og
vedtaget og, hvor nødvendigt, gennemført af de relevante parter
2) Vilkårene i Systemdokumentationen og de rettigheder og forpligtelser, som den medfører, er gyldige og retligt
bindende i henhold til lovgivningen i [indsæt henvisning til Systemets medlemsstat], som den angiver at være
undergivet, og valget af [indsæt henvisning til Systemets medlemsstat] lov som gældende for Systemdokumen
tationen anerkendes af lovgivningen i [indsæt henvisning til Systemets medlemsstat]
3) de dokumenter, som vi har modtaget i genpart eller som eksempler, er i overensstemmelse med originalerne.

3.

Udtalelse
På grundlag af og med forbehold af det foran anførte og med de forbehold, som er anført nedenfor, er det vores
vurdering, at:

3.1.

Landespecifikke retlige forhold [for så vidt det er relevant]
Følgende forhold ved lovgivningen i [jurisdiktion] er i overensstemmelse med og på intet punkt uforenelige med
Indehaveren af en særlig TIPS-kontantkontos forpligtelser i medfør af Systemdokumentationen: [fortegnelse over
landespecifikke retlige forhold].

3.2.

Generelle forhold vedrørende insolvens

3.2.a. Former for insolvensbehandling
Den eneste form for insolvensbehandling (herunder akkord- og gældssanering) — som i dette responsum
omfatter alle foranstaltninger vedrørende Indehaveren af en særlig TIPS-kontantkontos aktiver eller enhver filial,
som denne måtte have i [jurisdiktion] — som Indehaveren af en særlig TIPS-kontantkonto kan blive undergivet
i [jurisdiktion], er følgende: [opregn foranstaltninger på originalsproget og i engelsk oversættelse] (tilsammen
benævnt »insolvensbehandling«).
Ud over insolvensbehandling kan Indehaveren af en særlig TIPS-kontantkonto, enhver af dennes aktiver eller en
eventuel filial, som denne måtte have i [jurisdiktion], blive undergivet [opregn alle relevante former for
moratorium, bobehandling eller andre foranstaltninger, der medfører, at betalinger til og/eller fra Indehaveren af
en særlig TIPS-kontantkonto kan blive suspenderet, eller at begrænsninger med hensyn til sådanne betalinger kan
blive gjort gældende, eller tilsvarende foranstaltninger, på originalsprog og i engelsk oversættelse] (tilsammen
benævnt »foranstaltninger begrundet i insolvens«).
3.2.b. Traktater om insolvens
[jurisdiktion] eller visse dele af [jurisdiktion], som anført, er deltager i følgende traktater om insolvensbehandling:
[angiv, hvis relevant, hvilke traktater, der har eller kan have betydning for denne udtalelse].
3.3.

Håndhævelse af Systemdokumentationen
Med forbehold af nedenstående punkter er alle bestemmelser i Systemdokumentationen bindende og har
retsvirkning i overensstemmelse med deres vilkår i henhold til lovgivningen i [jurisdiktion], navnlig i tilfælde,
hvor TIPS-kontantkontoindehaveren tages under insolvensbehandling eller undergives andre foranstaltninger
begrundet i Indehaverens insolvens.
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Det er særligt vores vurdering, at:
3.3.a. Behandling af betalingsordrer
Bestemmelserne om behandling af betalingsordrer [opregning af afsnit] i Reglerne er gyldige og har retsvirkning.
Særligt er alle betalingsordrer, som behandles i henhold til disse afsnit, gyldige og bindende og har retsvirkning
i medfør af lovgivningen i [jurisdiktion]. Bestemmelsen i Reglerne, som angiver det nøjagtige tidspunkt, på hvilket
betalingsordrer får retsvirkning og bliver uigenkaldelige [tilføj afsnit i Reglerne], er gyldige, bindende og
retskraftige i medfør af lovgivningen i [jurisdiktion].
3.3.b. [indsæt centralbankens navn]s kompetence til at udføre sine funktioner
Indledning af insolvensbehandling eller andre foranstaltninger i forhold til Indehaveren af en særlig TIPSkontantkonto har ikke indvirkning på [indsæt centralbankens navn]s kompetence og beføjelser i henhold til
Systemdokumentationen. [angiv [for så vidt det er relevant]: Samme vurdering gælder også med hensyn til enhver
anden enhed, som leverer tjenester til Indehaveren af en særlig TIPS-kontantkonto direkte, og som er nødvendige
for deltagelse i Systemet, f.eks. TIPS-netværksleverandør].
3.3.c. Misligholdelsesbeføjelser
[Hvor de finder anvendelse på Indehaveren af en særlig TIPS-kontantkonto, er bestemmelserne indeholdt
i [opregning af afsnit] i Reglerne vedrørende fremskyndet opfyldelse af forpligtelser, som endnu ikke er forfaldet,
krav om brug af Indehaveren af en særlig TIPS-kontantkontos indskud til modregning, tvangsfuldbyrdelse af pant,
suspendering og ophævelse af deltagelse, krav om morarente og ophævelse af aftaler og transaktioner ([indsæt
andre relevante vilkår i Reglerne eller i Systemdokumentationen]) gyldige og har retsvirkning i medfør af
lovgivningen i [jurisdiktion].]
3.3.d. Suspendering og ophævelse
Hvor de finder anvendelse på Indehaveren af en særlig TIPS-kontantkonto, er bestemmelserne indeholdt
i [opregning af afsnit] i Reglerne (vedrørende suspendering og ophævelse af Indehaveren af en særlig TIPSkontantkontos deltagelse i Systemet ved indledning af insolvensbehandling og andre foranstaltninger eller andre
tilfælde af misligholdelse, som angivet i Systemdokumentationen, eller såfremt Indehaveren af en særlig TIPSkontantkonto udgør nogen form for systemisk risiko eller har alvorlige driftsproblemer) gyldige og har
retsvirkning i henhold til lovgivningen i [jurisdiktion].
3.3.e. Overførsel af rettigheder og forpligtelser
Indehaveren af en særlig TIPS-kontantkonto kan ikke overføre, ændre sine rettigheder og forpligtelser eller på
anden måde overdrage disse til tredjemand uden forudgående skriftligt samtykke fra [indsæt centralbankens
navn].
3.3.f. Lovvalg og jurisdiktion
Bestemmelserne i [opregning af afsnit] i Reglerne, og i særdeleshed med hensyn til lovvalget, tvistløsning, de
kompetente domstole og procesreglerne, er gyldige og retskraftige i medfør af lovgivningen i [jurisdiktion].
3.4.

Omstødelige begunstigelser
Det er vores vurdering, at ingen forpligtelser eller opfyldelse af forpligtelser ifølge Systemdokumentationen forud
for nogen insolvensbehandling eller andre foranstaltninger i forhold til Indehaveren af en særlig TIPSkontantkonto kan tilsidesættes i medfør af disse foranstaltninger som en begunstigelse, omstødelig disposition
eller på anden måde i medfør af lovgivningen i [jurisdiktion].
I særdeleshed, og uden at det begrænser ovenstående, afgiver vi dette responsum vedrørende enhver
overførselsordre afgivet af enhver deltager i Systemet. I særdeleshed er det vores vurdering, at bestemmelserne
i [opregning af afsnit] i Reglerne, som fastsætter regler om håndhævelse og uigenkaldelighed af overførselsordrer,
er gyldige og retskraftige, og at ingen overførselsordre afgivet af nogen deltager og behandlet i henhold til
[opregn afsnit] i Reglerne kan tilsidesættes i medfør af nogen insolvensbehandling eller foranstaltning som en
begunstigelse, omstødelig disposition eller på anden måde i medfør af lovgivningen i [jurisdiktion].

3.5.

Fogedforretning
Hvis en af Indehaveren af en særlig TIPS-kontantkontos kreditorer begærer udlæg eller arrest (herunder
indefrysning, beslaglæggelse eller nogen anden offentligretlig eller privatretlig foranstaltning med henblik på at
beskytte offentlige interesser eller TIPS-kontoindehaverens kreditorers rettigheder) — herefter »fogedforretning« —
i medfør af lovgivningen i [jurisdiktion] ved en domstol eller en administrativ, retlig, eller anden myndighed
i [jurisdiktion], er det vores vurdering, at [indsæt analyse og diskussion].
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Sikkerhedsstillelse (hvis relevant)

3.6.a. Overdragelse af rettigheder eller deponering af aktiver som sikkerhedsstillelse, pant og/eller repo
Overdragelse som sikkerhedsstillelse er gyldig og har retsvirkning i medfør af lovgivningen i [jurisdiktion]. Særligt
er etablering og fuldbyrdelse af pant eller repo'er under [indsæt henvisning til den relevante ordning med
centralbanken] gyldig og retskraftig i medfør af lovgivningen i [jurisdiktion].
3.6.b. Prioritetsstilling for transporthaver, panthaver eller repokøber i forhold til andre fordringshavere
I tilfælde af insolvensbehandling eller andre foranstaltninger i forhold til Indehaveren af en særlig TIPSkontantkonto går rettigheder eller aktiver, som Indehaveren af en særlig TIPS-kontantkonto har overdraget til
brug for sikkerhedsstillelse eller har pantsat til [indsæt henvisning til centralbanken] eller til andre deltagere
i Systemet, ved udbetaling forud for alle Indehaveren af en særlig TIPS-kontantkontos andre kreditorers fordringer
og er beskyttet i forhold til sær- eller fortrinsstillede kreditorer.
3.6.c. Indsættelse i ejendomsret til sikkerhed
Også i tilfælde af, at der indledes insolvensbehandling eller træffes andre foranstaltninger begrundet i insolvens
i forhold til Indehaveren af en særlig TIPS-kontantkonto, vil andre deltagere i Systemet og [indsæt centralbankens
navn] som [transporthavere, panthavere eller repokøbere, som relevant] stadig kunne håndhæve og inkassere
Indehaveren af en særlig TIPS-kontantkontos rettigheder eller aktiver gennem [indsæt centralbankens navn]
i henhold til Reglerne.
3.6.d. Formkrav og registreringskrav
Der gælder ingen formkrav til overdragelse til sikkerhed af en Indehaver af en særlig TIPS-kontantkontos
rettigheder eller aktiver eller etablering og fuldbyrdelse af pant eller repo, og det er ikke påkrævet for
[overdragelse til sikkerhed, pant eller repo, som relevant] eller for noget særligt forhold ved en sådan
[overdragelse til sikkerhed, pant eller repo, som relevant], at der foretages registrering eller notering hos nogen
domstol eller administrativ, retlig eller offentlig myndighed, som er kompetent i [jurisdiktion].
3.7.

Filialer [for så vidt relevant]

3.7.a. Udtalelsen gælder for dispositioner gennem filialer
Alle erklæringer og vurderinger, som fremsat ovenfor med hensyn til Indehaveren af en særlig TIPS-kontantkonto,
gælder med samme nøjagtighed og gyldighed i medfør af lovgivningen i [jurisdiktion] i tilfælde, hvor Indehaveren
af en særlig TIPS-kontantkonto handler gennem en eller flere af sine filialer beliggende uden for [jurisdiktion].
3.7.b. Overensstemmelse med lovgivning
Indehaveren af en særlig TIPS-kontantkontos filialers udøvelse af rettighederne eller opfyldelse af forpligtelserne
i henhold til Systemdokumentationen eller disse filialers afgivelse, overførsel eller modtagelse af betalingsordrer er
på ingen måde i strid med lovgivningen i [jurisdiktion].
3.7.c. Krævede godkendelser
Indehaveren af en særlig TIPS-kontantkontos filialers udøvelse af rettighederne eller opfyldelse af forpligtelserne
i henhold til Systemdokumentationen eller disse filialers afgivelse, overførsel eller modtagelse af betalingsordrer
kræver ikke nogen yderligere autorisation, godkendelse, tilladelse, registrering, notarial bekræftelse eller anden
certificering fra eller hos nogen domstol eller administrativ, retlig eller offentlig myndighed, som har kompetence
i [jurisdiktion].
Dette responsum er afgivet på den angivne dato og er udelukkende rettet til [indsæt centralbankens navn] og
[Indehaveren af en særlig TIPS-kontantkonto]. Ingen andre kan støtte ret på denne udtalelse, og indholdet af denne
udtalelse må ikke videregives til andre end dens tilsigtede modtagere samt disses juridiske rådgivere uden vores
forudgående skriftlige tilladelse, bortset fra Den Europæiske Centralbank og de nationale centralbanker i eurosystemet af
centralbanker [og [den nationale centralbank/relevante regulerende myndighed] i [jurisdiktion]].
Med venlig hilsen
[underskrift]
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Tillæg III
DRIFTSPLAN

1. TIPS-platformen drives og er tilgængelig i U2A og A2A-modus 24 timer i døgnet hele året rundt.
2. Efter færdiggørelsen af de sidste algoritmer i TARGET2 sendes en meddelelse til TIPS-platformen, hvorefter ændring
af bankdagen iværksættes. Efter påbegyndelsen af den nye bankdag sender TIPS-platformen en registrering til SSP om
saldi for de særlige TIPS-kontantkonti, som de stod på tidspunktet for ændring af bankdagen.
3. SSP'en drives alle dage undtagen lørdag, søndag, nytårsdag, langfredag og 2. påskedag (i henhold til kalenderen
gældende på ECB's hjemsted), 1. maj, 25. og 26. december.
4. Referencetiden for systemet er lokal tid på ECB's hjemsted, dvs. CET (1).
5. Åbningstiden kan ændres, såfremt driftskontinuitetsprocedurer gennemføres.
6. En oversigt over åbningstiden og de særlige forretningshændelser i løbet af dagen fremgår af følgende tabel. Afvikling
af øjeblikkelige betalingsordrer gennemføres uafbrudt 24/7/365. Likviditetsoverførsler er mulige, undtagen på de
tidspunkter angivet i tabellen:
TIPS-ordningen
(gældende for særlige TIPS-kontantkonti)

SSP-ordningen
Tidspunkt

Beskrivelse

Tidspunkt

6.45-7.00

Forretningsvindue til at forberede dagens
operationer (1)

7.00-18.00

Den aktuelle bankdags åbningstid

17.00

Sluttidspunkt for kundebetalinger

18.00

Sluttidspunkt for interbank-betalinger

18:00

Sluttidspunkt for likviditetsoverførsler ( )
2

Kort efter 18.00

Færdiggørelse af de sidste algoritmer

Efter færdiggørelse
af de sidste
algoritmer

Send besked til TIPS om, at ændring af Efter modtagelse
bankdagen kan udføres
af meddelelse fra
SSP

18.00-18.45 (3)

Behandling ved udgangen af dagen

18.15 (3)

Det almindelige sluttidspunkt for brug af
stående faciliteter

(Kort efter)
18.30 (4)

Data til ajourføring af regnskabssystemer
er til rådighed for centralbankerne

18.45-19.30 (4)

Starttidspunkt for behandling (ny bank
dag)

19.00 (4)-19.30 (3)

Levering af likviditet på PM-kontoen

(1) CET tager højde for ændringen til centraleuropæisk sommertid.

Beskrivelse

Sluttidspunkt for likviditetsover
førsler (2)

- Ændring af bankdagen i TIPS
— billede af saldi for de særlige
TIPS-kontantkonti og generering
af End-of-day filer (General Led
ger)
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TIPS-ordningen
(gældende for særlige TIPS-kontantkonti)

SSP-ordningen
Tidspunkt

Beskrivelse
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Tidspunkt

19.30 (3)

»Start-of-procedure«-meddelelse og afvik 19:30
ling af stående ordrer om overførsel af li
kviditet fra PM-kontiene til afviklingskon
ti/tekniske konti (afvikling relateret til
afviklingssystem) og start af likviditets
overførsler mellem TARGET2 og TIPS

19.30 (4) -22.00

Udførelse af yderligere likviditetsoverførs
ler via ICM-modulet for afviklingsproced
ure 6 realtid; udførelse af yderligere likvi
ditetsoverførsler via ICM-modulet, før
afviklingssystemet sender »start-of-cycle«meddelelser for afviklingsprocedure 6
grænseflade. Tidsrum til natafvikling i af
viklingssystemet (kun for afviklingspro
cedure 6 realtid og afviklingsprocedure 6
grænseflade)

22.00-1.00

Tidsvindue til teknisk vedligeholdelse (5)

1.00-7.00

Natafvikling i afviklingssystemet (kun for
afviklingsprocedure 6 realtid og afvik
lingsprocedure 6 grænseflade)

22:00 – 1:00

Beskrivelse

Start på likviditetsoverførsler
mellem TARGET2 og TIPS

Likviditetsoverførsler ikke mu
lige da SSP'en er lukket

Likviditetsoverførsler mellem TARGET2
og TIPS.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

»Dagens operationer« finder sted i den aktuelle bankdags åbningstid og ved end-of-day processing.
Likviditetsoverførsler, der er indført i systemet før sluttidspunktet, behandles.
Slutter 15 minutter senere på den sidste dag i eurosystemets reservekravsperiode.
Starter 15 minutter senere på den sidste dag i eurosystemets reservekravsperiode.
Hen over en weekend eller på en helligdag omfatter tidsvinduet til teknisk vedligehold hele weekenden eller helligdagen, dvs. fra
kl. 22:00 om fredagen til kl. 01:00 om mandagen, eller for så vidt angår en helligdag, fra kl. 22:00 på den foregående bankdag
til kl. 01:00 den næste bankdag.

7. Opdaterede oplysninger om driftsstatus for SSP- og TIPS-platformen skal være tilgængelige på TARGET2's informati
onssystem (T2IS) og på TIPS Information System på de særlige hjemmesider på ECB's websted. Oplysninger om SSPog T2S-platformens operationelle status på T2IS og ECB's websted opdateres kun i løbet af bankdagen.
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Tillæg IV
GEBYROVERSIGT

Gebyrer for TIPS-tjenesten
1. Indehavere af en tilknyttet PM-konto opkræves følgende gebyrer for den TIPS-tjeneste, der er tilknyttet særlige TIPSkontantkonti:
Takst

Tjenesteydelser
afvikling:

Pris

Begrundelse

vedrørende

Øjeblikkelig betalingsordre

0,20 eurocent

Anmodning om tilbagekaldelse

0,00

Negativt tilbagekaldelsessvar

0,00

Positivt tilbagekaldelsessvar

0,20 eurocent

Opkræves også for uafviklede transaktioner

Opkræves hos indehaveren af den tilknyttede PM-konto,
der er knyttet til den særlige TIPS-kontantkonto, der skal
krediteres (også for uafviklede transaktioner)

2. De første ti millioner kumulative øjeblikkelige betalingsordrer og positive tilbagekaldelsessvar, som er modtaget
gennem TIPS-platformen ved udgangen af 2019, er gebyrfri. [Indsæt centralbankens navn] opkræver gebyrer fra
indehaverne af tilknyttede PM-konti for alle yderligere øjeblikkelige betalingsordrer og positive tilbagekaldelsessvar,
som er modtaget gennem TIPS-platformen ved udgangen af 2019, det efterfølgende år.
3. For likviditetsoverførselsordrer fra et betalingsmodul til en særlig TIPS-kontantkonto, der er sendt fra en deltagers PMkonto, og likviditetsoverførselsordrer fra en særlig TIPS-kontantkonto til betalingsmodulet, der modtages på en
deltagers PM-konto, opkræves indehaveren af den tilknyttede PM-konto et gebyr i overensstemmelse med tillæg VI til
bilag II.
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Tillæg V
TEKNISKE KRAV TIL TIPS-FORBINDELSEN
Tjenester leveret af TIPS-netværksleverandøren

Generel beskrivelse af tjenesterne
1. TIPS-netværksleverandøren tilslutter indehaveren af den særlige TIPS-kontantkonto og/eller dennes tilgængelige enhed
til TIPS-platformen og leverer en sikker betalingsmeddelelsestjeneste baseret på en Closed Group of Users (CUG) og
Public Key Infrastructure (PKI) samt support og tjenester til håndtering af driftsforstyrrelser.
2. Alle tjenester, som leveres af TIPS-netværksleverandøren til indehaverne af særlige TIPS-kontantkonti, leveres
i henhold til en separat aftale indgået mellem disse parter og i overensstemmelse med de detaljerede krav til netværks
leverandører, som fremgår af den til enhver tid gældende forbindelsesdokumentation (herefter »forbindelsesdokumen
tationen«). Forbindelsesdokumentationen findes på ECB's websted og består af: a) dokumentet »Connectivity —
technical requirements« og følgende bilag hertil: »MEPT — Message Exchange Processing for TIPS« og »NSP
Compliance Check Procedure«, og b) vilkårene og betingelserne for hosting af TIPS-forbindelserne. Indehaverne af
særlige TIPS-kontantkonti opfordres til at lade forbindelsesdokumentationen indgå i deres aftale med TIPS-netværksle
verandøren.
3. For at en netværksleverandør kan tiltræde en aftale med en indehaver af en særlig TIPS-kontantkonto som TIPSnetværksleverandør, skal der foretages en kontrol for at sikre, at netværksleverandøren opfylder de tekniske krav, som
er fastsat i dokumentet »Connectivity — technical requirements« (compliance check). Som det første trin i denne
kontrol foretages en vurdering af netværksleverandørens tekniske tilbud. Er denne vurdering positiv, gennemføres det
andet trin i kontrollen, som omfatter en række test af netværksleverandørens tekniske løsning. Kontrollen er
beskrevet i nærmere detaljer i den i stk. 2 nævnte »NSP Compliance Check Procedure«.
4. Hvis kontrollen af netværksleverandøren er gennemført med et tilfredsstillende resultat, undertegner denne vilkårene
og betingelserne for hosting af TIPS-forbindelserne med Banca d'Italia. Den pågældende TIPS-netværksleverandør kan
herefter anvendes af en hvilken som helst indehaver af særlige TIPS-kontantkonti i henhold til en separat aftale, som
indgås mellem disse to parter, og deres navne offentliggøres alene til orientering på ECB's websted. Den i stk. 3
nævnte kontrol skal foretages senest 120 kalenderdage fra den dato, hvor indehaveren af den særlige TIPSkontantkonto officielt fik meddelelse om, at denne procedure var iværksat.
5. Hvis en netværksleverandør ikke opfylder kravene på et af trinnene i den i stk. 3 nævnte kontrol, skal [indsæt
centralbankens navn] informere indehaveren af den særlige TIPS-kontantkonto, på hvis anmodning den i stk. 3
nævnte vurdering blev iværksat, om afslaget og begrundelsen herfor.
6. Det påhviler indehaverne af særlige TIPS-kontantkonti, i deres egen interesse og i henhold til deres separate aftale
med deres TIPS-netværksleverandør, at overvåge, om de forbindelsestjenester, som TIPS-netværksleverandøren leverer,
opfylder alle de tekniske og operationelle krav nævnt i stk. 2 på tidspunktet, hvor kontrolproceduren gennemføres og
i hele den tidsperiode, hvor indehaverne af særlige TIPS-kontantkonti er tilsluttet til TIPS-platformen.
7. Overvågning, som foretages af en national centralbank, der er TIPS-platformsleverandør, af, hvorvidt en TIPSnetværksleverandør overholder de tekniske og operationelle krav, udføres alene med det formål at beskytte TIPSplatformens integritet og følgelig uden at berøre den overvågning, som udføres af indehaveren af den særlige TIPSkontantkonto i overensstemmelse med stk. 6.
8. En TIPS-netværksleverandør kan blive koblet fra TIPS-platformen, hvis denne ophører med at opfylde betingelserne
i forbindelsesdokumentationen beskrevet i stk. 2, eller hvis vilkårene og betingelserne for hosting af TIPSforbindelserne ophæves af en hvilken som helst anden grund, som fastsat i disse vilkår og betingelser. Hvis en TIPSnetværksleverandørs forbindelse til TIPS-platformen ophæves, vil denne blive fjernet fra listen over TIPS-netværksleve
randører.«

