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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 3ης Αυγούστου 2006
που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2005/16 σχετικά με το Διευρωπαϊκό Αυτοματοποιημένο
Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων σε Συνεχή Χρόνο («TARGET»)
(EKT/2006/11)
(2006/562/ΕΚ)
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 105 παράγραφος 2 πρώτη και τέταρτη
περίπτωση, καθώς και τα άρθρα 3.1, 12.1, 14.3, 17, 18 και 22
του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ:

Άρθρο 1
Η κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2005/16 τροποποιείται ως εξής:

1) Στο άρθρο 1 παρεμβάλλονται οι ακόλουθοι ορισμοί:
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

Το άρθρο 105 παράγραφος 2 τέταρτη περίπτωση της συνθήκης και το άρθρο 3.1 τέταρτη περίπτωση του καταστατικού προβλέπουν ότι ένα άλλο βασικό καθήκον του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) είναι η
προώθηση της ομαλής λειτουργίας των συστημάτων πληρωμών.
Το άρθρο 22 του καταστατικού προβλέπει ότι η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες
(ΕθνΚΤ) μπορούν να παρέχουν διευκολύνσεις, με σκοπό την
εξασφάλιση αποτελεσματικών και υγιών συστημάτων συμψηφισμού και πληρωμών εντός της Κοινότητας και με άλλες
χώρες.
Πέραν της διασύνδεσης ή της διμερούς σύνδεσης, θα πρέπει
να εξασφαλιστεί μία τρίτη μορφή σύνδεσης με το TARGET
ως μεταβατικό μέτρο ενόψει της μελλοντικής εγκαθίδρυσης
του TARGET2. Μία ΕθνΚΤ που δεν διαθέτει το δικό της
ΣΔΣΧ θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στην
υπάρχουσα υποδομή του TARGET, συμμετέχοντας εξ αποστάσεως στο ΣΔΣΧ άλλης ΕθνΚΤ.
Η κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2005/16 της 30ής Δεκεμβρίου 2005 σχετικά με το Διευρωπαϊκό Αυτοματοποιημένο
Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων σε Συνεχή Χρόνο
(«TARGET») (1) θα πρέπει να τροποποιηθεί, προκειμένου να
εισαγάγει ειδικές διατάξεις για την εξ αποστάσεως συμμετοχή,

(1) ΕΕ L 18 της 23.1.2006, σ. 1.

«— με τον όρο “εξ αποστάσεως συμμετέχουσα ΕθνΚΤ” νοείται η
ΕθνΚΤ που δεν διαθέτει δικό της ΣΔΣΧ αλλά συμμετέχει εξ
αποστάσεως στο ΣΔΣΧ άλλης ΕθνΚΤ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 3,

— με τον όρο “ΕθνΚΤ υποδοχής” νοείται η ΕθνΚΤ που επιτρέπει σε μία εξ αποστάσεως συμμετέχουσα ΕθνΚΤ να συμμετάσχει στο ΣΔΣΧ της σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 3,».

2) Στο άρθρο 2 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 3:

«3.
Όταν μία εξ αποστάσεως ΕθνΚΤ και πιστωτικά και άλλα
ιδρύματα εγκατεστημένα στο οικείο κράτος μέλος συμμετέχουν
εξ αποστάσεως στο ΣΔΣΧ μιας ΕθνΚΤ υποδοχής σύμφωνα με
τους κανόνες ΣΔΣΧ του εν λόγω ΣΔΣΧ, εφαρμόζονται, επιπρόσθετα, οι ακόλουθες ειδικές διατάξεις:

— η ΕθνΚΤ υποδοχής χορηγεί στην εξ αποστάσεως συμμετέχουσα ΕθνΚΤ απεριόριστη πιστωτική διευκόλυνση χωρίς
παροχή ασφάλειας,

— η ΕθνΚΤ υποδοχής και η εξ αποστάσεως συμμετέχουσα
ΕθνΚΤ είναι δυνατό να συνομολογούν όρους και προϋποθέσεις που συμπληρώνουν τους κανόνες ΣΔΣΧ του ΣΔΣΧ της
ΕθνΚΤ υποδοχής,
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— η εξ αποστάσεως συμμετέχουσα ΕθνΚΤ χορηγεί ενδοημερήσια πίστωση σε ιδρύματα εγκατεστημένα στο οικείο κράτος
μέλος που συμμετέχουν στο ΣΔΣΧ της ΕθνΚΤ υποδοχής
σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 3 στοιχείο στ),
— οι πληρωμές μεταξύ ιδρυμάτων εγκατεστημένων στο κράτος
μέλος της εξ αποστάσεως συμμετέχουσας ΕθνΚΤ και μεταξύ
τέτοιων ιδρυμάτων και άλλων συμμετεχόντων στο ΣΔΣΧ της
ΕθνΚΤ υποδοχής θεωρούνται εγχώριες πληρωμές για τους
σκοπούς της τιμολόγησης και λοιπών συναφών ζητημάτων,
ενώ οι πληρωμές μεταξύ ιδρυμάτων εγκατεστημένων στο
κράτος μέλος της εξ αποστάσεως συμμετέχουσας ΕθνΚΤ
και συμμετεχόντων σε ΣΔΣΧ άλλο από εκείνο της ΕθνΚΤ
υποδοχής θεωρούνται διασυνοριακές πληρωμές για τους εν
λόγω σκοπούς,
— η εξ αποστάσεως συμμετέχουσα ΕθνΚΤ μπορεί να ορίζει
εκπροσώπους της στις επιτροπές του άρθρου 7 παράγραφος
2, μπορεί δε να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα την
άσκηση των λειτουργιών του άρθρου 7 παράγραφος 3.».

12.8.2006
Άρθρο 2
Τελικές διατάξεις

1.
Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή απευθύνεται στις ΕθνΚΤ
των συμμετεχόντων κρατών μελών.
2.
Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή αρχίζει να ισχύει στις
15 Αυγούστου 2006. Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2007.

Φρανκφούρτη, 3 Αυγούστου 2006.

Για τo διοικητικό συμβoύλιo της ΕΚΤ
Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ
Jean-Claude TRICHET

