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EVROPSKA CENTRALNA BANKA

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE
z dne 3. avgusta 2006
o spremembah Smernice ECB/2005/16 o transevropskem sistemu bruto poravnave v realnem času
(„TARGET“)
(ECB/2006/11)
(2006/562/ES)
SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti ter
zlasti prve in četrte alinee člena 105(2) Pogodbe in členov 3.1,
12.1, 14.3, 17, 18 in 22 Statuta Evropskega sistema centralnih
bank in Evropske centralne banke,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Četrta alinea člena 105(2) Pogodbe in četrta alinea člena
3.1 Statuta določata, da je ena od temeljnih nalog Evropskega sistema centralnih bank (ESCB) podpirati nemoteno
delovanje plačilnih sistemov.

(2)

Člen 22 Statuta določa, da lahko Evropska centralna
banka (ECB) in nacionalne centralne banke (NCB) ustvarijo možnosti za zagotovitev učinkovitih in zanesljivih
klirinških in plačilnih sistemov znotraj Skupnosti in z
drugimi državami.

SPREJEL NASLEDNJO SMERNICO:

Člen 1
Smernica ECB/2005/16 se spremeni, kot sledi:

1. V člen 1 se vstavijo naslednje opredelitve pojmov:

„— ‚oddaljena NCB‘ pomeni NCB, ki ne upravlja lastnega
sistema BPRČ, ampak je oddaljeno udeležena v sistemu
BPRČ druge NCB v skladu z določbami člena 2(3),

— ‚NCB gostiteljica‘ pomeni NCB, ki oddaljeni NCB dovoljuje udeležbo v svojem sistemu BPRČ v skladu s členom
2(3),“.

2. Vstavi se naslednji člen 2(3):
(3)

(4)

Poleg priključitve preko medsebojnega povezovanja ali
dvostranske povezave bi morala biti dana na razpolago
še tretja oblika priključitve k sistemu TARGET kot
prehoden ukrep glede na bodočo vzpostavitev sistema
TARGET2. NCB, ki nima lastnega sistema BPRČ, bi
moral biti omogočen dostop do sedanje infrastrukture
sistema TARGET z oddaljeno udeležbo v sistemu BPRČ
druge NCB.

Smernico ECB/2005/16 z dne 30. decembra 2005 o
transevropskem sistemu bruto poravnave v realnem
času („TARGET“) (1) je treba spremeniti tako, da bodo
vključene posebne določbe, ki bodo urejale oddaljeno
udeležbo –

(1) UL L 18, 23.1.2006, str. 1.

„3.
Kadar so oddaljena NCB ter kreditne institucije in
drugi subjekti v njeni državi članici oddaljeno udeležene v
sistemu BPRČ NCB gostiteljice v skladu s pravili BPRČ tega
sistema, se uporabljajo naslednje posebne dodatne določbe:

— NCB gostiteljica odobri oddaljeni NCB neomejeno in
nezavarovano posojilo,

— NCB gostiteljica in oddaljena NCB se lahko dogovorita o
pogojih, ki dopolnjujejo pravila BPRČ za sistem BPRČ
NCB gostiteljice,
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— oddaljena NCB odobri posojilo za čez dan subjektom v
svoji državi članici, ki so udeleženi v sistemu BPRČ NCB
gostiteljice, v skladu z zahtevami v členu 3(f),
— plačila med subjekti v državi članici oddaljene NCB ter
med temi subjekti in drugimi udeleženci v sistemu BPRČ
NCB gostiteljice se za namene oblikovanja cen in drugih
relevantnih zadev štejejo za domača plačila, medtem ko
se plačila med subjekti v državi članici oddaljene NCB in
udeleženci v katerem koli sistemu BPRČ, razen v sistemu
BPRČ NCB gostiteljice, štejejo za te namene za čezmejna
plačila,

— oddaljena NCB lahko imenuje svoje predstavnike v telesa
iz člena 7(2) in lahko predlaga osebo ali osebe za opravljanje funkcij, določenih v členu 7(3).“
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Člen 2
Končni določbi
1.
Ta smernica je naslovljena na NCB sodelujočih držav
članic.

2.
Ta smernica začne veljati 15. avgusta 2006. Uporablja se
od 1. januarja 2007.

V Frankfurtu na Majni, 3. avgusta 2006
Za Svet ECB
Predsednik ECB
Jean-Claude TRICHET

