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RICHTSNOEREN
RICHTSNOER VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 17 maart 2011
tot wijziging van Richtsnoer ECB/2007/2 betreffende een geautomatiseerd trans-Europees realtimebrutovereveningssysteem (TARGET2)
(ECB/2011/2)
(2011/205/EU)
DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie, inzonderheid artikel 127, lid 2,

Gezien de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken
en van de Europese Centrale Bank, inzonderheid artikel 3.1 en
de artikelen 17, 18 en 22,

Overwegende:

(1)

(2)

De Raad van bestuur van de Europese Centrale Bank
(ECB) heeft Richtsnoer ECB/2007/2 van 26 april 2007
betreffende een geautomatiseerd trans-Europees realtimebrutovereveningssysteem (TARGET2) (1), aangaande TAR
GET2, gekenmerkt door één technisch platform, het Sin
gle Shared Platform (SSP) genaamd, aangenomen.

Wijzigingen in Richtsnoer ECB/2007/2 zijn noodzakelijk
opdat de Raad van bestuur bij wijze van voorzorgsmaat
regel kan besluiten of overnight krediet in TARGET2
beschikbaar gesteld moet worden voor bepaalde in aan
merking komende CCP’s die geen vergunning als krediet
instelling hebben,

HEEFT HET VOLGENDE RICHTSNOER VASTGESTELD:

Artikel 1
Wijzigingen van Richtsnoer ECB/2007/2

TARGET2-ECB (*). Door de ECB verstrekt intraday-krediet
blijft beperkt tot de betreffende dag zonder een mogelijke
verlenging tot overnight-krediet.
___________
(*) PB L 237 van 8.9.2007, blz. 71.”.

2) Aan deel 3, bijlage III worden de volgende alinea’s toege
voegd:
„Bij wijze van uitzondering kan de Raad van bestuur bij een
voorafgaand onderbouwd besluit bepaalde in aanmerking
komende tegenpartijen (CCP’s) vrijstellen van het verbod
op overnight kredietverlenging. Die in aanmerking CCP’s
zijn CCP’s die steeds indien vereist:
a) in aanmerking komende tegenpartijen zijn in de betekenis
van deel 2, onder e), mits die in aanmerking komende
entiteiten tevens toegelaten zijn als CCP’s overeenkomstig
de toepasselijke wetgeving van de Unie of nationale wet
geving;
b) gevestigd zijn in het eurogebied;
c) onderworpen zijn aan toezicht en/of oversight door be
voegde autoriteiten;
d) voldoen aan de oversightvereisten betreffende de locatie
voor infrastructuren die diensten in euro aanbieden, zoals
van tijd tot tijd gewijzigd en bekendgemaakt op de web
site van de ECB (*);

Richtsnoer ECB/2007/2 wordt als volgt gewijzigd:
e) PM-rekeningen in TARGET2 aanhouden;
1) Artikel 7, lid 2, wordt als volgt vervangen:
f) toegang hebben tot intraday-kredit.
„2.
De beleenbaarheidscriteria voor intraday-krdiet van
ECB-tegenpartijen zijn vastgelegd in Besluit ECB/2007/7
van 24 juli 2007 betreffende de voorwaarden van
(1) PB L 237 van 8.9.2007, blz. 1.

Op alle aan in aanmerking komende CCP’s toegekend over
night-kredit zijn de voorwaarden van deze bijlage van toe
passing (waaronder, voor alle duidelijkheid, de bepalingen in
verband met beleenbaar onderpand).
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Voor alle duidelijkheid, de in de paragrafen 10 en 11 van
deze bijlage vastgelegde sancties zijn van toepassing indien
in aanmerking komende CCP’s het aan hun door hun NCB
verleend overnight-krediet niet terugbetalen.
___________
(*) Het huidige beleid van het Eurosysteem voor de locatie
van infrastructuur wordt uiteengezet in de volgende ver
klaringen die allemaal beschikbaar zijn op de website van
de ECB op www.ecb.europa.eu: a) „Policy statement on
euro payment and settlements located outside the euro
area” van 3 november 1998; b) „The Eurosystem’s policy
line with regard to consolidation in central counterparty
clearing” van 27 september 2001; c) „The Eurosystem
policy principles on the location and operation of infra
structures settling in euro-denominated payment trans
actions” van 19 juli 2007; en d) „The Eurosystem policy
principles on the location and operation of infrastructu
res settling euro-denominated payment transactions: spe
cification of „legally and operationally located in the euro
area” ” van 20 november 2008.”.
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2.
Op gelden waarmee een garantiefondsrekening van een
CCP anderzins wordt gecrediteerd, wordt de depositorente ver
goed.
Artikel 3
Inwerkingtreding
Dit richtsnoer treedt twee dagen volgend op de vaststelling
ervan in werking. Het is vanaf 11 april 2011 van toepassing.
Artikel 4
Geadresseerden en uitvoeringsmaatregelen
1.
Dit richtsnoer is gericht aan alle centrale banken van het
Eurosysteem.
2.
De NCB’s van de deelnemende lidstaten stellen de ECB
tegen 1 april 2011 in kennis van de maatregelen waarmee zij
voornemens zijn te voldoen aan dit richtsnoer.

Artikel 2
Garantiefondsrekeningen en vergoeding
1.
Voor zover een CCP krachtens een regeling, waaronder
oversightredenen vallen, verplicht is een garantiefondsrekening
aan te houden, wordt op gelden die op de rekening van een
CCP zijn gestort een vergoeding betaald ten belope van de
basisherfinancieringsrente minus 15 basispunten.

Gedaan te Frankfurt am Main, 17 maart 2011.
Namens de Raad van bestuur van de ECB
De president van de ECB
Jean-Claude TRICHET

