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RIKTLINJER
EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE
av den 17 mars 2011
om ändring av riktlinje ECB/2007/2 om ett transeuropeiskt automatiserat system för
bruttoavveckling av betalningar i realtid (Target2)
(ECB/2011/2)
(2011/205/EU)
ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA RIKTLINJE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt, särskilt artikel 127.2,

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet
och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 3.1 och artiklarna
17, 18 och 22, och

av följande skäl:

(1)

(2)

ECB-rådet har antagit riktlinje ECB/2007/2 av den
26 april 2007 om ett transeuropeiskt automatiserat
system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (Tar
get2) (1) av vilken reglerna för Target2 framgår, som
kännetecknas av en teknisk plattform som kallas den
gemensamma delade plattformen.

Riktlinje ECB/2007/2 bör ändras så att ECB-rådet får
besluta huruvida, som försiktighetsåtgärd, kredit över nat
ten kan behöva ställas till förfogande i Target2 för vissa
godkända centrala motparter som inte har tillstånd som
kreditinstitut.

ECB beviljar ska begränsas till den berörda dagen utan möj
lighet till förlängning genom omvandling till kredit över natt.
___________
(*) EUT L 237, 8.9.2007, s. 71.”

2. I bilaga III punkt 3 ska följande stycken läggas till:

”Med avvikelse från detta får ECB-rådet besluta att undanta,
genom ett motiverat beslut som tas i förväg, vissa godkända
centrala motparter från förbudet om förlängning genom om
vandling till kredit över natt. Godkända centrala motparter är
sådana som vid varje relevant tidpunkt

a) är godkända enheter enligt punkt 2 e, förutsatt att dessa
godkända enheter också är godkända som centrala mot
parter i enlighet med tillämplig unionslagstiftning eller
nationell lagstiftning,

b) är etablerade i euroområdet,

c) står under tillsyn och/eller övervakas av behöriga myn
digheter,
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Ändring av riktlinje ECB/2007/2

d) uppfyller gällande tillsynsregler, som publiceras i sin ak
tuella lydelse på ECB:s webbplats, på den ort där infra
strukturen som tillhandahåller tjänsterna i euro är belä
gen (*),

Riktlinje ECB/2007/2 ska ändras på följande sätt:
e) har konton i betalningsmodulen (PM) i Target2,
1. Artikel 7.2 ska ersättas med följande:
f) har tillgång till intradagskredit.
”2.
Urvalskriterierna avseende intradagskredit för ECB:s
motparter framgår av beslut ECB/2007/7 av den 24 juli
2007 om villkoren för Target2-ECB (*). Intradagskredit som
(1) EUT L 237, 8.9.2007, s. 1.

All kredit över natt som beviljas godkända centrala motpar
ter ska omfattas av villkoren i denna bilaga (inklusive be
stämmelserna om godkända säkerheter).
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De sanktioner som framgår av punkterna 10 och 11 i denna
bilaga ska gälla i fall där en godkänd central motpart inte
återbetalar den kredit som den nationella centralbanken be
viljat motpraten över natten.
___________
(*) Eurosystemets aktuella regler för lokalisering av infra
struktur framgår av följande dokument som alla finns
på ECB:s webbplats www.ecb.europa.eu: a) Policy statement
on euro payment and settlement systems located outside the
euro area av den 3 november 1998, b) The Eurosystem’s
policy line with regard to consolidation in central counterparty
clearing av den 27 september 2001, c) The Eurosystem
policy principles on the location and operation of infrastructures
settling in euro-denominated payment transactions av den
19 juli 2007, samt d) The Eurosystem policy principles on
the location and operation of infrastructures settling euro-de
nominated payment transactions: specification of ’legally and
operationally located in the euro area’ av den 20 november
2008.”
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2.
För andra medel som krediteras en godkänd central mot
parts garantifondskonto utgår ränta motsvarande inlåningsrän
tan.
Artikel 3
Ikraftträdande
Denna riktlinje träder i kraft två dagar efter det att den har
antagits. Den ska tillämpas från och med den 11 april 2011.
Artikel 4
Adressater och genomförandeåtgärder
1.
Denna riktlinje riktar sig till alla centralbanker i Eurosyste
met.
2.
De deltagande nationella centralbankerna ska senast den
1 april 2011 underrätta ECB om de åtgärder som de avser att
vidta för att följa denna riktlinje.

Artikel 2
Garantifondskonton och ränta
1.
Om en godkänd central motpart av regleringsskäl, inklu
sive tillsynsskäl, är skyldig att inneha ett garantifondskonto ska
ränta motsvarande räntan i de huvudsakliga refinansieringstrans
aktionerna minus 15 räntepunkter utgå på sådana medel som
krediteras en godkänd central motparts garantifondskonto.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 17 mars 2011.
På ECB-rådets vägnar
Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande

