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EIROPAS CENTRĀLĀ BANKA

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE
(2006. gada 3. augusts),
ar ko groza Pamatnostādni ECB/2005/16 par Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu
sistēmu (TARGET)
(ECB/2006/11)
(2006/562/EK)
EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā
105. panta 2. punkta pirmo un ceturto ievilkumu, kā arī
Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas
Statūtu 3.1., 12.1., 14.3., 17., 18. un 22. pantu,

1. pants
Pamatnostādni ECB/2005/16 groza šādi:

1) Šādas definīcijas tiek iekļautas 1. pantā:

tā kā:

(1)

IR PIEŅĒMUSI ŠO PAMATNOSTĀDNI.

Līguma 105. panta 2. punkta ceturtais ievilkums un
Statūtu 3.1. panta ceturtais ievilkums nosaka, ka viens
no galvenajiem uzdevumiem, kas jāveic Eiropas Centrālo
banku sistēmai (ECBS), ir norēķinu sistēmu vienmērīgas
darbības veicināšana.

“— “attālinātā VCB” ir VCB, kam nav savas RLBN sistēmas,
bet kura attālināti piedalās citas VCB RLBN sistēmā
saskaņā ar 2. panta 3. punkta noteikumiem,

— “uzņēmēja VCB” ir VCB, kas ļauj attālinātajai VCB piedalīties savā RLBN sistēmā saskaņā ar 2. panta 3. punktu.”
(2)

(3)

Statūtu 22. pants nosaka, ka Eiropas Centrālā banka
(ECB) un valstu centrālās bankas (VCB) var nodrošināt
efektīvas un drošas klīringa un maksājumu sistēmas
Kopienā un attiecībās ar citām valstīm.

Papildus sasaistei, ko nodrošina starpsavienojums vai
divpusējs savienojums, kā pārejas posma pasākums jāparedz trešais piesaistes TARGET veids, ņemot vērā
TARGET2 izveidi nākotnē. VCB, kurai nav savas RLBN
sistēmas jādod piekļuve pašreizējai TARGET infrastruktūrai, izmantojot attālinātu līdzdalību citas VCB RLBN
sistēmā.

2) Iekļauj šādu 2. panta 3. punktu:

“3.
Attālinātajai VCB, kā arī kredītiestādēm un citām
iestādēm tās dalībvalstī attālināti piedaloties uzņēmējas VCB
RLBN sistēmā saskaņā ar šīs RLBN sistēmas noteikumiem,
piemēro šādus īpašus papildu noteikumus:

— uzņēmēja VCB piešķir attālinātajai VCB neierobežotu un
nenodrošinātu kredītu,
(4)

2005. gada 30. decembra Pamatnostādne ECB/2005/16
par Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu
sistēmu (TARGET) (1) jāgroza, lai tajā iekļautu īpašus
noteikumus attiecībā uz attālinātu līdzdalību,

(1) OV L 18, 23.1.2006., 1. lpp.

— uzņēmēja VCB un attālinātā VCB var vienoties par noteikumiem un nosacījumiem, kas papildina uzņēmējas VCB
RLBN sistēmas RLBN noteikumus,
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— attālinātā VCB piešķir dienas kredītu iestādēm tās dalībvalstī, kuras piedalās uzņēmējas VCB RLBN sistēmā
saskaņā ar 3. panta f) punktu,
— maksājumus starp iestādēm attālinātās VCB dalībvalstī, kā
arī starp šādām iestādēm un citiem dalībniekiem uzņēmējas VCB RLBN sistēmā cenu noteikšanas un citu saistīto jautājumu nolūkā uzskata par iekšzemes maksājumiem, bet maksājumus starp iestādēm attālinātās VCB
dalībvalstī un tādas RLBN sistēmas dalībniekiem, kas
nav uzņēmējas VCB RLBN sistēma, minētajā nolūkā
uzskata par pārrobežu maksājumiem,
— attālinātā VCB var iecelt savus pārstāvjus 7. panta 2.
punktā minētajās struktūrās un var nominēt personu
vai personas 7. panta 3. punktā norādīto funkciju veikšanai.”

12.8.2006.

2. pants
Nobeiguma noteikumi
1.
Šī pamatnostādne ir adresēta iesaistīto dalībvalstu centrālajām bankām.
2.
Šī pamatnostādne stājas spēkā 2006. gada 15. augustā. To
piemēro no 2007. gada 1. janvāra.

Frankfurtē pie Mainas, 2006. gada 3. augustā
ECB Padomes vārdā —
ECB priekšsēdētājs
Jean-Claude TRICHET

