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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 11ης Δεκεμβρίου 2012
που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2007/7 σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις του TARGET2EKT
(ΕΚΤ/2012/31)
(2013/31/ΕΕ)
Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 127 παράγραφος 2,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Τροποποιήσεις της απόφασης ΕΚΤ/2007/7

Έχοντας υπόψη το καταστατικό του ευρωπαϊκού συστήματος
κεντρικών τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και
ιδίως τα άρθρα 11.6, 17, 22 και 23,
Έχοντας υπόψη την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2012/27, της 5ης
Δεκεμβρίου 2012, σχετικά με το Διευρωπαϊκό Αυτοματοποιημένο
Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε
Συνεχή Χρόνο (TARGET2) (1), και ιδίως το άρθρο 8 παράγρα
φος 2,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2007/2, της 26ης Απριλίου
2007, σχετικά με το Διευρωπαϊκό Αυτοματοποιημένο
Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων σε Συνεχή Χρόνο
(TARGET2) (2), αναδιατυπώθηκε πρόσφατα, προκειμένου να
ενσωματωθούν σε αυτή κανόνες που προηγουμένως εξυπη
ρετούσαν εσωτερικούς σκοπούς του Ευρωσυστήματος και να
προστεθούν οι απαραίτητοι ορισμοί, καθώς και διατάξεις
σχετικά με το ανεφάρμοστο των κυρώσεων σε τράπεζες
εκτός Ένωσης, με την ανταλλαγή πληροφοριών για την ανα
στολή ή διακοπή της πρόσβασης σε πράξεις νομισματικής
πολιτικής και με τις συνέπειες της εν λόγω αναστολής ή
διακοπής.

(2)

Ως εκ τούτου, είναι αναγκαία η τροποποίηση της απόφασης
ΕΚΤ/2007/7, της 24ης Ιουλίου 2007, σχετικά με τους
όρους και τις προϋποθέσεις του TARGET2-EKT (3), προκει
μένου: α) να ενσωματωθούν ορισμένα στοιχεία της κατευθυ
ντήριας γραμμής ΕΚΤ/2012/27 στους όρους και τις προϋ
ποθέσεις του TARGET2-EKT, και β) να ενημερωθούν οι
παραπομπές στην εθνική νομοθεσία τη σχετική με την οδηγία
98/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου
λίου, της 19ης Μαΐου 1998, σχετικά με το αμετάκλητο του
διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστή
ματα διακανονισμού αξιογράφων (4),

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.
ΕΕ L 237 της 8.9.2007, σ. 1.
ΕΕ L 237 της 8.9.2007, σ. 71.
ΕΕ L 166 της 11.6.1998, σ. 45.

Η απόφαση ΕΚΤ/2007/7 τροποποιείται ως εξής:

1) Στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο γ), η πρώτη υποσημείωση
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«(1) Η τρέχουσα πολιτική του Ευρωσυστήματος όσον αφορά
τον τόπο εγκατάστασης της υποδομής καθορίζεται στις
ακόλουθες δηλώσεις, οι οποίες είναι διαθέσιμες στον
δικτυακό τόπο της ΕΚΤ (www.ecb.europa.eu): α) στη
δήλωση της 3ης Νοεμβρίου 1998 σχετικά με τα συστή
ματα πληρωμών και διακανονισμού σε ευρώ που βρίσκονται
εκτός της ζώνης του ευρώ (Policy statement on euro
payment and settlement systems located outside the
euro area)· β) στη δήλωση της 27ης Σεπτεμβρίου 2001
σχετικά με την πολιτική του Ευρωσυστήματος όσον αφορά
την ενοποίηση στην εκκαθάριση μέσω κεντρικού αντισυμ
βαλλομένου (The Eurosystem’s policy line with regard to
consolidation in central counterparty clearing)· γ) στη
δήλωση της 19ης Ιουλίου 2007 σχετικά με τις αρχές
του Ευρωσυστήματος όσον αφορά τον τόπο εγκατάστασης
και τη λειτουργία υποδομών που διακανονίζουν συναλλα
γές πληρωμών σε ευρώ (The Eurosystem policy principles
on the location and operation of infrastructures settling
in euro-denominated payment transactions)· δ) στη
δήλωση της 20ής Νοεμβρίου 2008 σχετικά με τις αρχές
του Ευρωσυστήματος όσον αφορά τον τόπο εγκατάστασης
και τη λειτουργία υποδομών που διακανονίζουν συναλλα
γές πληρωμών σε ευρώ: ορισμός της έννοιας “τόπος εγκα
τάστασης στη ζώνη του ευρώ από νομική και λειτουργική
άποψη” (The Eurosystem policy principles on the loca
tion and operation of infrastructures settling euro-deno
minated payment transactions: specification of “legally
and operationally located in the euro area”) και ε) στο
κείμενο του Ιουλίου του 2011 σχετικά με το πλαίσιο του
Ευρωσυστήματος για την πολιτική επίβλεψης (The Eurosy
stem oversight policy framework).».

2) Το παράρτημα της απόφασης ΕΚΤ/2007/7 τροποποιείται σύμ
φωνα με το παράρτημα της παρούσας απόφασης.

17.1.2013

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2013.

Φρανκφούρτη, 11 Δεκεμβρίου 2012.
Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ
Mario DRAGHI
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Το παράρτημα της απόφασης ΕΚΤ/2007/7 τροποποιείται ως εξής:
1. Το άρθρο 1 τροποποιείται ως εξής:
α) ο ορισμός «Eurosystem CB» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«— “Eurosystem CB” means the ECB or a euro area NCB,»·
β) παρεμβάλλεται ο ακόλουθος ορισμός:
«— “euro area NCB” means the national central bank (NCB) of a Member State whose currency is the euro,».
2. Στο άρθρο 20, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«1.
For the purposes of the first sentence of Article 3(1) of the Settlement Finality Directive and the third sentence
of § 116, § 96(2), § 82 and § 340(3) of the German Insolvency Code (Insolvenzordnung) and the last sentence of §
46(2) of the KWG, payment orders are deemed entered into TARGET2-ECB at the moment that the relevant
participant’s PM account is debited.».
3. Στο άρθρο 25, η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«5.
Notwithstanding Sections 675(u), 675(v), 675(x), 675y 675z, 676a, 676c of the German Civil Code (Bürgerliches
Gesetzbuch), paragraphs 1 to 4 shall apply to the extent that the ECB’s liability can be excluded.».
4. Στο άρθρο 33, η πρώτη πρόταση της παραγράφου 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Participants, when acting as the payment service provider of a payer or payee, shall comply with all requirements
resulting from administrative or restrictive measures imposed pursuant to Articles 75 or 215 of the Treaty on the
Functioning of the European Union to which they are subject, including with respect to notification and/or the
obtaining of consent from a competent authority in relation to the processing of transactions. In addition:».
5. Το παράρτημα VI αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Appendix VI
FEE SCHEDULE AND INVOICING
Fees and invoicing for direct participants
1. The monthly fee for the processing of payment orders in TARGET2-ECB for direct participants, depending on
which option the direct participant has chosen, shall be either:
(a) EUR 150 per PM account plus a flat fee per transaction (debit entry) of EUR 0,80; or
(b) EUR 1 875 per PM account plus a fee per transaction (debit entry) determined as follows, based on the volume
of transactions (number of processed items) per month:

Band

From

Price
(EUR)

To

1

1

10 000

0,60

2

10 001

25 000

0,50

3

25 001

50 000

0,40

4

50 001

100 000

0,20

5

Above 100 000

—

0,125

Liquidity transfers between a participant’s PM account and its sub-accounts shall not be subject to a charge.
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2. There shall be an additional monthly fee for direct participants who do not wish the BIC of their account to be
published in the TARGET2 directory of EUR 30 per account.
3. The following invoicing rules apply to direct participants. The direct participant shall receive the invoice for the
previous month specifying the fees to be paid, no later than on the fifth business day of the following month.
Payment shall be made at the latest on the 10th working day of that month to the account specified by the ECB
and shall be debited from that participant’s PM account.
Fees and invoicing for ancillary systems
4. An ancillary system using the ASI or the Participant Interface, irrespective of the number of any accounts it may
hold with the ASCB and/or the SCB, shall be subject to a fee schedule consisting of three elements, as set out
below.
(a) A fixed monthly fee of EUR 1 000 to be charged to each ancillary system (Fixed Fee I).
(b) A second monthly fixed fee of between EUR 417 and EUR 4 167, in proportion to the underlying gross value
of the ancillary system’s euro cash settlement transactions (Fixed Fee II):

Band

From (EUR million/day)

To (EUR million/day)

Annual fee
(EUR)

Monthly fee
(EUR)

1

0

below 1 000

5 000

417

2

1 000

below 2 500

10 000

833

3

2 500

below 5 000

20 000

1 667

4

5 000

below 10 000

30 000

2 500

5

10 000

below 50 000

40 000

3 333

6

Above 50 000

—

50 000

4 167

The gross value of the ancillary system’s euro cash settlement transactions shall be calculated by the ASCB
once a year on the basis of such gross value during the previous year and the calculated gross value shall be
applied for calculating the fee as from 1 January of each calendar year.
(c) A transaction fee calculated on the same basis as the schedule established for direct participants in paragraph 1
of this Appendix. The ancillary systems may choose one of the two options: either to pay a flat EUR 0,80 fee
per payment instruction (Option A) or to pay a fee calculated on a degressive basis (Option B), subject to the
following modifications:
(i) for Option B, the limits of the bands relating to volume of payment instructions are divided by two, and
(ii) a monthly fixed fee of EUR 150 (under Option A) or EUR 1 875 (under Option B) shall be charged in
addition to Fixed Fee I and Fixed Fee II.
5. Any fee payable in relation to a payment instruction submitted or payment received by an ancillary system, via
either the participant interface or the ASI, shall be exclusively charged to this ancillary system. The Governing
Council may establish more detailed rules for the determination of billable transactions settled via the ASI.
6. Each ancillary system shall receive an invoice from its respective ASCB for the previous month based on the fees
referred to in paragraph 4, no later than the fifth business day of the following month. Payments shall be made no
later than the 10th business day of this month to the account specified by the ASCB or shall be debited from an
account specified by the ancillary system.
7. For the purposes of this paragraph, each ancillary system that has been designated under Directive 98/26/EC shall
be treated separately, even if two or more of them are operated by the same legal entity. The same rule shall apply
to the ancillary systems that have not been designated under Directive 98/26/EC, in which case the ancillary
systems shall be identified by reference to the following criteria: (a) a formal arrangement, based on a contractual
or legislative instrument, e.g. an agreement among the participants and the system operator; (b) multiple mem
bership; (c) common rules and standardised arrangements; (d) for the clearing, netting or settlement of payments
or securities between the participants.».

