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BANCO CENTRAL EUROPEU

ORIENTAÇÃO DO BANCO CENTRAL EUROPEU
de 21 de Abril de 2004
que altera a Orientação BCE/2001/3 relativa a um sistema de transferências automáticas
trans‐europeias de liquidações pelos valores brutos em tempo real (TARGET)
(BCE/2004/4)
(2004/501/CE)

de 24 de Outubro de 2002 no sentido de os BCN dos dez
países que vão aderir à União Europeia no dia 1 de Maio
de 2004 terem o direito, mas não a obrigação, de se liga‐
rem ao TARGET; e, em segundo lugar, as alterações às
taxas devidas em relação com o Esquema de Compensação
do TARGET.

O CONSELHO DO BANCO CENTRAL EUROPEU,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia e,
nomeadamente, o n.o 2 do seu artigo 105.o,
Tendo em conta os Estatutos do Sistema Europeu de Bancos Cen‐
trais e do Banco Central Europeu e, nomeadamente, os seus arti‐
gos 3.o‐1, 12.o‐1, 14.o‐3 e ainda os artigos 17.o, 18.o e 22.o,

(4)

Nos termos do disposto nos artigos 12.o‐1 e 14.o‐3 dos
estatutos, as orientações do BCE constituem parte inte‐
grante do direito comunitário,

Considerando o seguinte:
ADOPTOU A PRESENTE ORIENTAÇÃO:

(1)

(2)

(3)

o

o

O quarto travessão do n. 2 do artigo 105. do Tratado e o
quarto travessão do artigo 3.o‐1 dos estatutos conferem ao
Banco Central Europeu (BCE) e aos bancos centrais nacio‐
nais (BCN) os poderes necessários para promoverem o
bom funcionamento dos sistemas de pagamento.
Nos termos do artigo 22.o dos estatutos, o BCE e os BCN
podem conceder as facilidades necessárias para assegurar a
eficiência e a solidez dos sistemas de compensação e de
pagamentos no interior da Comunidade e com países
terceiros.
A Orientação BCE/2001/3, de 26 de Abril de 2001, rela‐
tiva a um sistema de transferências automáticas trans‐
europeias de liquidações pelos valores brutos em tempo
real (TARGET) (1) deve ser alterada de modo a reflectir o
seguinte: em primeiro lugar, a decisão do Conselho do BCE

(1) JO L 140 de 24.5.2001, p. 72. Orientação com a última redacção que
lhe foi dada pela Orientação BCE/2003/6 (JO L 113 de 7.5.2003,
p. 10).

Artigo 1.o
Disposições modificativas
A Orientação BCE/2001/3 é alterada do seguinte modo:
1.

O artigo 2.o é alterado do seguinte modo:
A frase introdutória do artigo 2.o é substituída pelo seguinte
texto:
«É permitida a ligação ao TARGET dos SLBTR dos Estados‐
‐Membros que não tenham adoptado o euro, desde que os
referidos sistemas estejam em conformidade com as caracte‐
rísticas mínimas comuns descritas no artigo 3.o e que consi‐
gam processar o euro como moeda estrangeira, a par da res‐
pectiva moeda nacional.».
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O artigo 8.o é alterado como segue, com efeitos a partir de
1 de Agosto de 2004:

a)

b)

O n.o 2 é substituído pelo seguinte:

«2.

a)

No que toca a um participante ordenante no TAR‐
GET, o seu pedido de reembolso da taxa de admi‐
nistração e de juros compensatórios será conside‐
rado se, devido a uma avaria:
c)

ii)

b)

o processamento de uma ordem de pagamento
não tiver sido finalizado no mesmo dia, ou

o referido participante ordenante conseguir
demonstrar que tinha a intenção de emitir uma
ordem de pagamento através do TARGET mas
que se viu impossibilitado de o fazer devido à
“suspensão de envio de ordens” (stop‐sending)
de um SLBTR nacional;

No que toca a um participante beneficiário no TAR‐
GET, o seu pedido de reembolso da taxa de admi‐
nistração será considerado se, devido a uma avaria,
o referido participante no TARGET não tiver rece‐
bido através deste um pagamento de que estava à
espera no dia da avaria. Neste caso será ainda con‐
siderado o pedido de pagamento de juros compen‐
satórios se:

i)

o referido participante no TARGET tiver recor‐
rido à facilidade permanente de cedência de
liquidez ou se, por não ter acesso a tal facili‐
dade, à hora do fecho das operações do TAR‐
GET a sua conta LBTR tiver ficado com um
saldo negativo ou o seu crédito intradiário se
tiver transformado em crédito overnight, ou
ainda se tiver sido obrigado a obter crédito
junto do respectivo BCN,

e ainda

ii)

se o BCN do SLBTR nacional em que se tiver
registado a avaria (o “BCN em que ocorreu a
avaria”) era o BCN beneficiário, ou a avaria
aconteceu já tão tardiamente durante o dia de
funcionamento do TARGET que para o parti‐
cipante beneficiário no TARGET fosse tecnica‐
mente impossível, ou inviável, recorrer ao mer‐
cado monetário.»;

A alínea b) do n.o 1 do artigo 3.o é substituída pelo
seguinte:

«b) A taxa de administração será de 50 euros em rela‐
ção à primeira ordem de pagamento não executada
na data de processamento e, no caso de ajustamen‐
tos múltiplos de pagamentos, de 25 euros para cada
uma das quatro ordens de pagamento subsequentes
a essa e, a partir daí, de 12,50 euros para cada ordem
de pagamento. A taxa de administração será calcu‐
lada por referência a cada participante beneficiário
no TARGET.»;

Condições para a compensação

i)
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O n.o 2 do artigo 3.o é substituído pelo seguinte:

«3.2. Compensação dos participantes beneficiários no
TARGET

a)

A proposta de compensação ao abrigo do esquema
de compensação do TARGET consistirá no paga‐
mento de apenas uma taxa de administração, ou de
uma taxa de administração acrescida de juros
compensatórios;

b)

O montante da taxa de administração será o deter‐
minado nos termos da alínea b) do n.o 1 do
artigo 3.o, e a taxa de administração será calculada
por referência a cada participante ordenante no
TARGET;

c)

Aplica‐se o mesmo método de cálculo de juros que
o previsto na alínea c) do n.o 1 do presente artigo,
excepto que a indemnização se baseará na diferença
entre a taxa de juro da facilidade permanente de
cedência de liquidez e a taxa de referência, sendo
calculada sobre o montante que tiver sido financi‐
ado por esta facilidade em consequência da avaria;

d)

Quanto aos participantes beneficiários no TARGET
de: i) SLBTR nacionais de Estados‐Membros partici‐
pantes que não sejam contrapartes das operações de
política monetária do Eurosistema, e de ii) SLBTR
nacionais de Estados‐Membros não participantes, e
na medida em que um saldo devedor ou a transfor‐
mação do crédito intradiário em crédito overnight,
ou ainda a necessidade de se obter crédito junto do
respectivo BCN, possam ser atribuídos à avaria, não
será exigida (e também não será considerada em
casos futuros de transformação do crédito intradiá‐
rio em crédito overnight) a parcela da sanção aplicá‐
vel (conforme fixada pelas regras do SLBTR a apli‐
car em tais casos) que exceder a taxa de juro da
facilidade permanente de cedência de liquidez, a
qual também não será levada em conta para efeitos
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do acesso ao crédito intradiário e/ou continuidade
da participação no SLBTR nacional correspondente
em relação aos participantes no TARGET a que a
subalínea ii) se refere.».
3.

O anexo I é substituído pelo texto constante do anexo à pre‐
sente orientação.
Artigo 2.o
Entrada em vigor
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Artigo 3.o
Destinatários

Os bancos centrais nacionais dos Estados‐Membros participantes
são os destinatários da presente orientação.

Feito em Frankfurt am Main, em 21 de Abril de 2004.
Pelo Conselho do BCE
O Presidente do BCE

A presente orientação entra em vigor no dia 1 de Maio de 2004.

Jean‐Claude TRICHET
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ANEXO
SISTEMAS NACIONAIS DE LBTR (SLBTR)
Estado‐Membro

Electronic Large‐value Interbank Payment System (ELLIPS)
plus

Agente de liquidação

Localização

Banque Nationale de Belgique/Nationale Bank van België

Bruxelas

Deutsche Bundesbank

Frankfurt

Alemanha

RTGS

Grécia

Hellenic Real‐time Money Transfer Express System (HERMES)

Bank of Greece

Atenas

Espanha

Servicios de Liquidación del Banco de España (SLBE)

Banco de España

Madrid

França

Transferts Banque de France (TBF)

Banque de France

Paris

Irlanda

Irish Real‐time Interbank Settlement System (IRIS)

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

Dublim

Itália

Sistema di regolamento lordo (BIREL)

Banca d’Italia

Roma

Luxemburgo

Luxembourg Interbank Payment Systems (LIPS‐Gross)

Banque centrale du Luxembourg

Luxemburgo

Países Baixos

TOP

De Nederlandsche Bank

Amesterdão

Áustria

Austrian Real‐time Interbank Settlement System (ARTIS)

Oesterreichische Nationalbank

Viena

Portugal

Sistema de Pagamentos de Grandes Transacções (SPGT)

Banco de Portugal

Lisboa

Finlândia

Bank of Finland (BoF‐RTGS)

Suomen Pankki

Helsínquia
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