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EUROPEISKA CENTRALBANKENS DIREKTION HAR ANTAGIT DETTA
BESLUT

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 105.2 första och fjärde strecksat
serna,

Artikel 1

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet
och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 11.6 samt artik
larna 17, 22 och 23, och
av följande skäl:
(1)

Den 24 juli 2007 antog Europeiska centralbankens di
rektion beslut ECB/2007/7 om villkoren för TARGET2ECB (1).

(2)

ECB-rådet antog riktlinje ECB/2009/9 av den 7 maj 2009
om ändring av riktlinje ECB/2007/2 om ett transeurope
iskt automatiserat system för bruttoavveckling av betal
ningar i realtid (TARGET2) (2) bland annat för att offent
ligt ägda kreditinstitut ska erhålla tillträde till TARGET2
eftersom de, mot bakgrund av sin specifika institutionella
karaktär enligt gemenskapsrätten, omfattas av likvärdig
tillsyn som den tillsyn som de behöriga nationella myn
digheterna utövar.

(3)

Mot bakgrund av de ändringar som nyligen gjorts av
riktlinje ECB/2007/2 bör definitionen av termen ”credit
institution” i bilagan till beslut ECB/2007/7 ersättas.

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

Definitionen av ”credit institution” i artikel 1 i bilagan till beslut
ECB/2007/7 ska ersättas med följande:
”— ’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
Ikraftträdande
Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentlig
gjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 9 juni 2009.

Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande

