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DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK
DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE
af 9. juni 2009
om ændring af afgørelse ECB/2007/7 om de nærmere vilkår for TARGET2-ECB
(ECB/2009/13)
(2009/465/EF)
Definitionen af »credit institution« i bilaget til afgørelse
ECB/2007/7 bør ændres på baggrund af de seneste
ændringer af retningslinje ECB/2007/2 —

DIREKTIONEN FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

(3)

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 105, stk. 2, første og fjerde led,

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1
under henvisning til statutten for Det Europæiske System af
Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig
artikel 11.6, 17, 22 og 23, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Direktionen for Den Europæiske Centralbank (ECB)
vedtog afgørelse ECB/2007/7 af 24. juli 2007 om de
nærmere vilkår for TARGET2-ECB (1).

Definitionen af »credit institution« i artikel 1 i bilaget til afgø
relse ECB/2007/7 affattes således:
»— »credit institution« means either: (a) a credit institution
within the meaning of § 1(1) of the KWG; or (b)
another credit institution within the meaning of
Article 101(2) of the Treaty that is subject to scrutiny
of a standard comparable to supervision by a compe
tent authority,«.
Artikel 2
Ikrafttrædelse

(2)

Styrelsesrådet for ECB vedtog retningslinje ECB/2009/9 af
7. maj 2009 om ændring af retningslinje ECB/2007/2
om TARGET2 (Trans-European Automated Real-time
Gross settlement Express Transfer system) (2) for bl.a. at
give adgang til TARGET2 for offentligt ejede kreditinsti
tutter, som i betragtning af deres særlige institutionelle
egenskab i henhold til fællesskabsretten er underkastet
kontrol på højde med tilsyn ved kompetente nationale
myndigheder.

(1) EUT L 237 af 8.9.2007, s. 71.
(2) EUT L 123 af 19.5.2009, s. 94.

Denne afgørelse træder i kraft den dagen efter offentliggørelsen
i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 9. juni 2009.
Jean-Claude TRICHET
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