16.6.2009

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 151/39

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 9ης Ιουνίου 2009
για τροποποίηση της απόφασης ΕΚΤ/2007/7 σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις του
Target2-EKT
(ΕΚΤ/2009/13)
(2009/465/ΕΚ)
Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

έννοιας «credit institution» στο παράρτημα της απόφασης
ΕΚΤ/2007/7 θα πρέπει να αντικατασταθεί,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 105 παράγραφος 2, πρώτη και τέταρτη περίπτωση,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

Άρθρο 1
το καταστατικό του ευρωπαϊκού συστήματος κεντρικών τραπεζών
και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και ιδίως τα άρθρα 11.6,
17, 22 και 23,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η εκτελεστική επιτροπή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
(ΕΚΤ) εξέδωσε την απόφαση ΕΚΤ/2007/7 της 24ης Ιουλίου
2007 σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις του
Target2 - ΕΚΤ (1).

(2)

Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ εξέδωσε την κατευθυντή
ρια γραμμή ΕΚΤ/2009/9, της 7ης Μαΐου 2009, που τρο
ποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2007/2 σχετικά με
το Διευρωπαϊκό Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ταχείας Μετα
φοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο (Tar
get2) (2), μεταξύ άλλων προκειμένου να επιτραπεί η πρό
σβαση στο Target2 σε πιστωτικά ιδρύματα τα οποία ανή
κουν στο δημόσιο και τα οποία, λόγω του ιδιαίτερου θεσμι
κού τους χαρακτήρα βάσει του κοινοτικού δικαίου, υπόκει
νται σε έλεγχο συγκρίσιμο με την εποπτεία που ασκείται από
τις αρμόδιες εθνικές αρχές.

(3)

Λαμβανομένων υπόψη των πρόσφατων τροποποιήσεων της
κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2007/2, ο ορισμός της

(1) ΕΕ L 237 της 8.9.2007, σ. 71.
(2) ΕΕ L 123 της 19.5.2009, σ. 94.

Ο ορισμός της έννοιας «credit institution» στο άρθρο 1 του παραρ
τήματος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«— “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 competent
authority».
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευ
σής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Φρανκφούρτη, 9 Ιουνίου 2009.

Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ
Jean-Claude TRICHET

