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DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE
af 3. august 2006
om ændring af retningslinje ECB/2005/16 om TARGET-systemet (Trans-European Automated Realtime Gross settlement Express Transfer system)
(ECB/2006/11)
(2006/562/EF)
STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 105, stk. 2, første og fjerde led, og
artikel 3.1, 12.1, 14.3, 17, 18 og 22 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank,
og

VEDTAGET FØLGENDE RETNINGSLINJE:

Artikel 1
Retningslinje ECB/2005/16 ændres således:

1) Følgende definitioner indsættes i artikel 1:
ud fra følgende betragtninger:

(1)

(2)

I henhold til traktatens artikel 105, stk. 2, fjerde led, og
statuttens artikel 3.1, fjerde led, er én af de grundlæggende opgaver, som skal udføres gennem Det Europæiske
System af Centralbanker (ESCB), at fremme betalingssystemernes smidige funktion.

I henhold til statuttens artikel 22 kan Den Europæiske
Centralbank (ECB) og de nationale centralbanker (NCB’er)
tilbyde faciliteter med henblik på at sikre effektive og
pålidelige clearing- og betalingssystemer inden for Fællesskabet og over for tredjelande.

(3)

Som supplement til forbindelse via interlinking-mekanismen eller gennem bilaterale link bør der stilles en
tredje form for forbindelse til rådighed som en overgangsforanstaltning, i lyset af den fremtidige etablering
af TARGET2. En NCB uden eget RTGS system bør
kunne få adgang til den bestående TARGET infrastruktur
gennem fjerndeltagelse i en anden NCB’s RTGS- system.

(4)

Retningslinje ECB/2005/16 af 30. december 2005 om et
TARGET-systemet (Trans-European Automated Real-time
Gross settlement Express Transfer system) (1) bør ændres
med henblik på at omfatte særlige bestemmelser, som
regulerer sådan fjerndeltagelse —

(1) EUT L 18 af 23.1.2006, s. 1.

»— »fjern-NCB«: en NCB, som ikke har eget RTGS-system,
men som er fjerndeltager i en anden NCB’s RTGS-system
i henhold af artikel 2, stk. 3

— »værts-NCB«: den NCB, som giver en fjern-NCB adgang
til at deltage i sit RTGS-system i henhold til artikel 2,
stk. 3.«

2) Følgende indsættes som artikel 2, stk. 3:

»3.
Når en fjern-NCB og kreditinstitutter og andre enheder
i dennes medlemsstat er fjerndeltagere i en værts-NCB’s
RTGS-system i overensstemmelse med RTGS-reglerne for
dette RTGS-system, gælder følgende særlige yderligere
bestemmelser:

— Værts-NCB’en giver fjern-NCB’en ubegrænset kredit og
uden sikkerhedsstillelse.

— Værts-NCB’en og fjern-NCB’en kan aftale vilkår og betingelser til supplement af RTGS-reglerne for værts-NCB'ens
RTGS-system.
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— Fjern-NCB’en giver intradag-kredit til enheder i sin
medlemsstat, som deltager i værts-NCB'ens RTGSsystem i overensstemmelse med kravene i artikel 3,
litra f).
— Betalinger mellem enheder i fjern-NCB’ens medlemsstat
og mellem disse enheder og andre deltagere i værtsNCB’ens RTGS-system anses som indenlandske betalinger
for så vidt angår prissættelse og andre relevante forhold,
hvorimod betalinger mellem enheder i fjern-NCB’ens
medlemsstat og deltagere i andre RTGS-systemer end
værts-NCB’ens RTGS-system anses som grænseoverskridende betalinger i denne forstand.
— Fjern-NCB’en kan udpege repræsentanter til de organer,
som er angivet i artikel 7, stk. 2 og kan indstille én eller
flere personer til at påtage sig de opgaver, som er nævnt
i artikel 7, stk. 3.«
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Artikel 2
Afsluttende bestemmelser
1.
Denne retningslinje er rettet til de deltagende medlemsstaters NCB’er.
2.
Denne retningslinje træder i kraft den 15. august 2006.
Den finder anvendelse fra 1. januar 2007.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 3. august 2006.
For ECB’s Styrelsesråd
Jean-Claude TRICHET
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