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EUROPESE CENTRALE BANK
BESLUIT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 9 juni 2009
tot wijziging van Besluit ECB/2007/7 betreffende de voorwaarden van TARGET2-ECB
(ECB/2009/13)
(2009/465/EG)
„kredietinstelling” in de bijlage bij Besluit ECB/2007/7 te
worden vervangen,

DE DIRECTIE VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeen
schap, inzonderheid op het eerste streepje en het vierde streepje
van artikel 105, lid 2,
Gelet op de statuten van het Europees Stelsel van centrale ban
ken en van de Europese Centrale Bank, inzonderheid op arti
kel 11.6 en de artikelen 17, 22 en 23,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De Raad van bestuur van de Europese Centrale Bank
(ECB) heeft Besluit ECB/2007/7 van 24 juli 2007 betref
fende de voorwaarden van TARGET2-ECB vastgesteld (1).

(2)

De Raad van bestuur van de ECB heeft Richtsnoer
ECB/2009/9 van 7 mei 2009 tot wijziging van Richt
snoer ECB/2007/2 betreffende een geautomatiseerd
trans-Europees realtime-brutovereveningssysteem (TAR
GET2) (2) vastgesteld, om onder meer toegang tot TAR
GET2 te geven aan kredietinstellingen die in handen zijn
van de overheid en die gezien hun specifiek institutionele
aard krachtens Gemeenschapsrecht onderworpen zijn aan
toezicht dat vergelijkbaar is met de standaarden voor
toezicht door bevoegde nationale autoriteiten.

(3)

Gezien de
ECB/2007/2,

recente wijzigingen
dient de definitie

(1) PB L 237 van 8.9.2007, blz. 71.
(2) PB L 123 van 19.5.2009, blz. 94.

van
van

Richtsnoer
de term

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
De definitie van „kredietinstelling” in artikel 1 van de bijlage bij
Besluit ECB/2007/7 wordt als volgt vervangen:
„— „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.”.
Artikel 2
Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van zijn
bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Frankfurt am Main, 9 juni 2009.
De president van de ECB
Jean-Claude TRICHET

