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EUROPESE CENTRALE BANK
RICHTSNOER VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 27 februari 2002

tot wĳziging van Richtsnoer ECB/2001/3 betreffende een geautomatiseerd trans-Europees
„real-time” bruto-vereveningssysteem (Target)
(ECB/2002/1)
(2002/202/EG)
banksector daar het orthodoxe Pasen zelden op dezelfde
dagen valt als het protestantse/katholieke Pasen waarvoor de voor de zetel van de ECB toepasselĳke kalender
geldt. Zulks impliceert de facto een aantal extra sluitingsdagen voor de Griekse nationale markten. Voorts neemt
het aantal opeenvolgende sluitingsdagen toe wanneer de
feestdagen protestantse/katholieke en orthodoxe Paasdagen in twee aaneengesloten weken vallen, zoals in
2003 wanneer de Griekse kredietinstellingen gedurende
een periode van elf dagen slechts drie dagen geopend
zullen zĳn. Derhalve wordt voor een periode van drie
jaar op Goede Vrĳdag en Paasmaandag een uitzonderlĳke en een beperkte afwĳking van de Target-openingsdagen ingesteld. Na deze periode zal de Griekse situatie
aan de hand van de opgedane ervaring opnieuw worden
bekeken.

DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gelet op de Statuten van het Europees Stelsel van centrale
banken en van de Europese Centrale Bank (hierna de „statuten”
te noemen), inzonderheid op de artikelen 3.1, 12.1, 14.3, 17,
18 en 22,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Het vierde streepje van artikel 105, lid 2 van het Verdrag
tot oprichting van de Europese Gemeenschap (hierna het
„Verdrag” te noemen) en het vierde streepje van artikel
3.1 van de statuten bekleden de Europese Centrale Bank
(ECB) en de nationale centrale banken (NCB's) met de
bevoegdheid een goede werking van het betalingsverkeer
te bevorderen.

(2)

Artikel 22 van de statuten machtigt de ECB en de NCB's
tot het ter beschikking stellen van faciliteiten ter verzekering van doelmatige en deugdelĳke verrekenings- en
betalingssystemen binnen de Gemeenschap en met
andere landen.

(3)

Op 14 december 2000 heeft de Raad van bestuur een
langetermĳnkalender
goedgekeurd
voor
Targetopeningsdagen die geldt vanaf begin 2002 tot nader
order, volgens welke Target niet alleen gesloten moet
zĳn op zaterdag en zondag, maar tevens op Nieuwjaarsdag, Goede Vrĳdag en Paasmaandag (conform de
voor de zetel van de ECB toepasselĳke kalender), Dag
van de Arbeid (1 mei), Eerste Kerstdag en 26 december.
Teneinde gelĳke omstandigheden voor alle deelnemers te
verzekeren, heeft de Raad van bestuur tevens besloten
dat Target als geheel, met inbegrip van de nationale
real-time brutovereveningssystemen (RTGS) zal zĳn
gesloten, waardoor op deze dagen grensoverschrĳdende
noch nationale transacties via Target zullen worden
verwerkt. Het principe van gelĳke behandeling dient
enige vorm van uit hoofde van specifieke nationale situaties objectief gerechtvaardigde differentiatie niet in de
weg te staan. De volledige sluiting van Hermes (het
Griekse RTGS-systeem), ook voor nationale transacties,
veroorzaakt ongemakken voor het Griekse publiek en de

(4)

Voorts dient van Richtsnoer ECB/2001/3 van 26 april
2001 betreffende een geautomatiseerd trans-Europees
„real-time” brutovereveningssysteem (Target) (1) bĳlage
V, een lĳst van beleenbare activa buiten het eurogebied
die gebruikt kunnen worden voor het stellen van zekerheid voor intraday-krediet in Target, te worden gewĳzigd
teneinde mogelĳk te maken dat drie nationale centrale
banken van lidstaten die de gemeenschappelĳke munt
overeenkomstig het Verdrag hebben aangenomen, door
Danmarks Skibskreditfond en KommuneKredit uitgegeven obligaties als zekerheid voor intraday-krediet
aanvaarden.

(5)

Overeenkomstig artikel 12.1 en artikel 14.3 van de
statuten, vormen richtsnoeren van de ECB een integrerend onderdeel van de communautaire wetgeving,

HEEFT HET VOLGENDE RICHTSNOER VASTGESTELD:

Artikel 1
Richtsnoer ECB/2001/3 wordt als volgt gewĳzigd:
1. Artikel 2, lid 1, wordt als volgt vervangen:

„1.
Het geautomatiseerde trans-Europees „real-time”
brutovereveningssysteem is een „real-time” brutovereveningssysteem voor de euro. Target bestaat uit nationale
RTGS-systemen, het ECB-betalingsmechanisme en interlinking.”.

(1) PB L 140 van 24.5.2001, blz. 72.
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2. Artikel 3, onder d), punt 1, wordt als volgt vervangen:
„1. Openingsdagen

Vanaf 2002 is Target als geheel gesloten op zaterdag,
zondag, Nieuwjaarsdag, Goede Vrĳdag en Paasmaandag
(conform de voor de zetel van de ECB toepasselĳke
kalender), 1 mei (Dag van de Arbeid), Eerste Kerstdag en
26 december.

Onverminderd het bovenstaande mogen op Goede
Vrĳdag en Paasmaandag (conform de voor de zetel van
de ECB toepasselĳke kalender) bĳ wĳze van uitzondering in de jaren 2002-2004 slechts de volgende
beperkte vereveningsdiensten worden uitgevoerd in
Hermes, het Griekse RTGS-systeem, indien deze dagen
niet samenvallen met het orthodoxe Pasen:
a) verevening van nationale betalingen van cliënten; en

b) verevening van betalingen die verband houden met
het afleveren van contant geld door en het retourneren van contant geld aan de Bank of Greece; en
c) verevening van transacties van het Athens Clearing
Office-detailhandelbetalingssysteem en de DIASdetailhandelbetalingssystemen.”.
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3. De tekst in de bĳlage van dit richtsnoer vervangt bĳlage V.
Artikel 2
Slotbepalingen
Dit Richtsnoer is gericht tot de nationale centrale banken van
de deelnemende lidstaten.
Dit richtsnoer treedt op 22 maart 2002 in werking.
Iedere NCB stelt de ECB ten laatste op 15 maart 2002 in kennis
van de voor de naleving van dit richtsnoer noodzakelĳke wettelĳke en bestuursrechtelĳke bepalingen.
Dit richtsnoer wordt gepubliceerd in het Publicatieblad van de
Europese Gemeenschappen.
Gedaan te Frankfurt am Main, 27 februari 2002.
Namens de Raad van bestuur van de ECB
Christian NOYER
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BĲLAGE
„BĲLAGE V
LĲST VAN BELEENBARE ACTIVA BUITEN HET EUROGEBIED
die gebruikt kunnen worden voor het stellen van zekerheid voor intraday-krediet voor elke NCB van een deelnemende
lidstaat die het voornemen heeft uitgesproken om gebruik te maken van onderpand dat zich bevindt in het land van een
NCB van een lidstaat die de euro niet heeft aangenomen en welk voornemen door de ECB overeenkomstig artikel 3, onder
f), punt 3, en onder g) van het Target-richtsnoer is goedgekeurd:
Deelnemende NCB

Buiten het eurogebied aangehouden activa die als zekerheid mogen
worden gesteld

DEUTSCHE BUNDESBANK

— Deense staats- en hypothecaire obligaties en door
Danmarks Skibskreditfond en KommuneKredit uitgegeven obligaties (1)
— Zweeds schuldpapier en obligaties van Zweedse instellingen voor hypothecair krediet
— Goudgerande waarden van de Britse overheid
— Britse schatkistpromessen

BANCO DE ESPAÑA

— Goudgerande waarden van de Britse overheid
— Britse schatkistpromessen

BANQUE DE FRANCE

— Deense staats- en hypothecaire obligaties en door
Danmarks Skibskreditfond en KommuneKredit uitgegeven obligaties (2)
— Zweeds schuldpapier en obligaties van Zweedse instellingen voor hypothecair krediet
— Goudgerande waarden van de Britse overheid
— Britse schatkistpromessen

CENTRAL BANK OF IRELAND

— Goudgerande waarden van de Britse overheid
— Britse schatkistpromessen

BANQUE CENTRALE DU LUXEMBOURG

— Deense staats- en hypothecaire obligaties

DE NEDERLANDSCHE BANK

— Deense staats- en hypothecaire obligaties en door
Danmarks Skibskreditfond en KommuneKredit uitgegeven obligaties (3)
— Zweeds schuldpapier en obligaties van Zweedse instellingen voor hypothecair krediet

SUOMEN PANKKI

— Deense staats- en hypothecaire obligaties (1)
— Zweeds schuldpapier en obligaties van Zweedse instellingen voor hypothecair krediet
— Goudgerande waarden van de Britse overheid
— Britse schatkistpromessen

(1) Met uitzondering van obligaties die gerelateerd zĳn aan andere referenties dan rentevoeten en/of die optiekenmerken hebben maar met
inbegrip van inflatie-gerelateerde obligaties.
(2) Met uitzondering van obligaties die gerelateerd zĳn aan andere referenties dan rentevoeten en/of die optiekenmerken hebben, maar met
inbegrip van inflatie-gerelateerde obligaties.
(3) Met uitzondering van obligaties die gerelateerd zĳn aan andere referenties dan rentevoeten en/of die optiekenmerken hebben, maar met
inbegrip van inflatie-gerelateerde obligaties.”
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