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EUROPEJSKI BANK CENTRALNY
DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO
z dnia 9 czerwca 2009 r.
zmieniająca decyzję EBC/2007/7 w sprawie warunków uczestnictwa w systemie TARGET2-ECB
(EBC/2009/13)
(2009/465/WE)
Zmiany wytycznych EBC/2007/2 pociągają za sobą
konieczność zmiany definicji terminu „credit institution”
zawartej w załączniku do decyzji EBC/2007/7,

ZARZĄD EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

(3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności art. 105 ust. 2 tiret pierwsze i czwarte,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Central
nych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art.
11 ust. 6 oraz art. 17, 22 i 23,
a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zarząd Europejskiego Banku Centralnego (EBC) przyjął
decyzję EBC/2007/7 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie
warunków uczestnictwa w systemie TARGET2-ECB (1).

Artykuł 1
Definicja terminu „credit institution” zawarta w art. 1 załącznika
do decyzji EBC/2007/7 otrzymuje następujące brzmienie:
„— »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.”
Artykuł 2
Wejście w życie

(2)

Rada Prezesów EBC przyjęła wytyczne EBC/2009/9
z dnia 7 maja 2009 r. zmieniające wytyczne
EBC/2007/2 w sprawie transeuropejskiego zautomatyzo
wanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto
w czasie rzeczywistym (TARGET2) (2), których celem
jest m.in. udostępnienie systemu TARGET2 publicznym
instytucjom kredytowym, które – ze względu na swój
specyficzny charakter instytucjonalny w prawie wspólno
towym – podlegają kontroli o standardzie porówny
walnym do nadzoru prowadzonego przez właściwe
organy krajowe.

(1) Dz.U. L 237 z 8.9.2007, s. 71.
(2) Dz.U. L 123 z 19.5.2009, s. 94.

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem, dnia 9 czerwca
2009 r.
Jean-Claude TRICHET

Prezes EBC

