
RIKTLINJER 

EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE (EU) 2019/1849 

av den 4 oktober 2019 

om ändring av riktlinje ECB/2012/27 om ett transeuropeiskt automatiserat system för 
bruttoavveckling av betalningar i realtid (TARGET2) (ECB/2019/30) 

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA RIKTLINJE 

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 127.2 första och fjärde strecksatserna, 

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 3.1 och 
artiklarna 17, 18 och 22, och 

av följande skäl: 

(1) Den 26 april 2007 antog ECB-rådet riktlinje ECB/2007/2 (1) som styr TARGET2, som kännetecknas av en enda 
teknisk plattform som kallas den gemensamma delade plattformen (SSP). Den riktlinjen har ändrats och omarbetats 
som riktlinje ECB/2012/27 (2). 

(2) En ny SSP-funktion har skapats som gör det möjligt att verkställa viktiga och mycket viktiga betalningar med en 
reservrutin som Eurosystemets centralbanker måste beakta. 

(3) Det finns ett behov av att förtydliga under vilka villkor värdepappersföretag får delta i TARGET2, inklusive kravet 
avseende ett juridiskt utlåtande för värdepappersföretag som är etablerade utanför Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet (EES) som ansöker om direkt deltagande i ett delsystem i TARGET2. 

(4) Det är nödvändigt att förtydliga att deltagarna i ett delsystem i TARGET2 måste uppfylla kravet om TARGET2 
självcertifiering och de säkerhetskrav som leverantörerna av nätverkstjänster till TARGET2 uppställer för 
slutanvändare, samt informera Eurosystemets centralbanker om alla krisförebyggande åtgärder eller krishanterings
åtgärder som de omfattas av. 

(5) Det är också nödvändigt att förtydliga och uppdatera vissa andra aspekter av riktlinje ECB/2012/27. 

(6) Riktlinje ECB/2012/27 bör därför ändras i enlighet med detta. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 

Artikel 1 

Ändringar 

Riktlinje ECB/2012/27 ska ändras på följande sätt: 

1. Artikel 2 ska ändras på följande sätt: 

a) Punkt 44 ska ersättas med följande: 

”44. informations- och kontrollmodul (ICM): den SSP-modul som ger innehavare av ett PM-konto tillgång till online- 
information och ger dem möjlighet att lämna likviditetsöverföringsuppdrag, hantera likviditet och, i 
tillämpliga fall, initiera betalningsuppdrag enligt reservrutiner eller betalningsuppdrag till reservlösningen med 
hjälp av reservrutiner”. 

(1) Riktlinje ECB/2007/2 av den 26 april 2007 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid 
(Target2) (EUT L 237, 8.9.2007, s. 1). 

(2) Riktlinje ECB/2012/27 av den 5 december 2012 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i 
realtid (TARGET2) (EUT L 30, 30.1.2013, s. 1). 
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b) Följande punkt 86 ska läggas till: 

”86. reservlösning: en SSP-funktion som verkställer mycket betydelsefulla och betydelsefulla betalningar med hjälp av 
reservrutiner.” 

2. I artikel 21 ska följande punkt 6 läggas till: 

”6. Eurosystemets centralbanker ska koppla upp sig mot reservlösningen.” 

3. Bilagorna II, IIa, IIb, III, III, IV och V ska ändras i enlighet med bilagan till den här riktlinjen. 

Artikel 2 

Verkan och genomförande 

1. Denna riktlinje får verkan samma dag som den delges de nationella centralbankerna i de medlemsstater som har 
euron som valuta. 

2. De nationella centralbankerna i de medlemsstater som har euron som valuta ska vidta de åtgärder som är nödvändiga 
för att följa denna riktlinje och tillämpa dem från och med den 17 november 2019. De ska senast den 17 oktober 2019 
informera ECB om de texter och medel som avser dessa åtgärder. 

Artikel 3 

Adressater 

Denna riktlinje riktar sig till alla centralbanker i Eurosystemet. 

Utfärdad i Frankfurt am Main den 4 oktober 2019.  

På ECB-rådets vägnar 
ECB:s ordförande 
Mario DRAGHI     
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BILAGA 

Bilagorna II, IIa, IIb, III, IV och V till riktlinje ECB/2012/27 ska ändras på följande sätt: 

1. Bilaga II ska ändras på följande sätt: 

a) I artikel 1 ska definitionen av reservrutinsmodul utgå. 

b) I artikel 1 ska definitionen av ”informations- och kontrollmodul (ICM)” ersättas med följande: 

— ”informations- och kontrollmodul (ICM): den SSP-modul som ger innehavare av ett PM-konto tillgång till online- 
information och ger dem möjlighet att lämna likviditetsöverföringsuppdrag, hantera likviditet och, i 
förekommande fall, initiera betalningsuppdrag enligt reservrutiner eller betalningsuppdrag till reservlösningen 
med hjälp av reservrutiner.” 

c) I artikel 1 ska följande definition läggas till: 

— ”reservlösning: en SSP-funktion som verkställer mycket betydelsefulla och betydelsefulla betalningar med hjälp av 
reservrutiner.” 

d) Artikel 4.2 a ska ersättas med följande: 

”a) Finansdepartement inom medlemsstaternas centrala och regionala regeringar.” 

e) I artikel 4.2 ska led c ersättas med följande: 

"c) i) Värdepappersföretag som är etablerade i EU eller EES, inklusive när de agerar genom en filial som är 
etablerad i EU eller EES, och 

ii) värdepappersföretag som är etablerade utanför EES, förutsatt att de agerar genom en filial som är etablerad i 
EU eller EES." 

f) I artikel 8.1 b ska led ii ersättas med följande: 

”ii) för de enheter som avses i artikel 4.1 b och artikel 4.2 c ii, avge ett landsutlåtande i den form som specificeras i 
tillägg III, såvida inte informationen och representationerna som ska tillhandahållas i ett sådant landsutlåtande 
redan har erhållits av [ange centralbankens namn] i ett annat sammanhang.” 

g) Artikel 11.9 ska ersättas med följande: 

”9. Deltagarna ska omedelbart informera [ange centralbankens namn] om bristande uppfyllelse uppstår som har 
anknytning till dem själva eller om de är föremål för vidtagandet av krisförebyggande åtgärder eller krishanter
ingsåtgärder i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU (1) eller annan 
motsvarande lagstiftning.” 

h) Artikel 27 ska ersättas med följande: 

”Artikel 27 

Kontinuitetsskydd och reservrutiner 

1. Om en onormal extern händelse eller en annan händelse som påverkar driften av SSP inträffar ska 
kontinuitetsskyddet och reservförfarandena som beskrivs i tillägg IV tillämpas. 

2. Eurosystemet tillhandahåller en reservlösning i de fall som beskrivs i punkt 1. Uppkoppling mot, och 
användningen av, reservlösningen är obligatorisk för sådana deltagare som [ange centralbankens namn] anser vara 
mycket viktiga. Andra deltagare kan ansöka om att få koppla upp sig mot reservlösningen.” 

i) Artikel 28 ska ändras på följande sätt: 

i) Punkt 3 ska ersättas med följande: 

”3. [Ange centralbankens namn] får införa ytterligare säkerhetskrav, särskilt avseende cybersäkerhet och 
bedrägeribekämpning, för alla deltagare och/eller för deltagare som [ange centralbankens namn] anser vara 
betydelsfulla.” 

(1) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inrättande av en ram för återhämtning och resolution av 
kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av rådets direktiv 82/891/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 
2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU och 2013/36/EU samt Europapar-
lamentets och rådets förordningar (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012 (EUT L 173, 12.6.2014, s. 190). 
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ii) Följande punkter 4 och 5 ska läggas till: 

”4. Deltagare ska lämna sin TARGET2-självcertifiering till [ange centralbankens namn] och sitt intyg om att 
man följer de säkerhetskrav som leverantörerna av nätverkstjänster till TARGET2 uppställer för 
slutanvändare. Om man inte följer de senare ska deltagarna ska tillhandahålla ett dokument som beskriver 
alternativa åtgärder som godtas av [ange centralbankens namn]. 

5. Deltagare som ger tredje part tillgång till deras PM-konto enligt vad som framgår av artikel 5.2, 5.3 och 5.4 
ska hantera de risker som härrör från detta i enlighet med de krav som framgår av punkterna 1–4. Den 
självcertifiering som avses i punkt 4 ska ange att deltagaren tillämpar de säkerhetskrav som leverantörerna 
av nätverkstjänster till TARGET2 uppställer för slutanvändare på sådana tredje parter som har tillgång till 
deltagarens PM-konto.” 

j) I artikel 29.1 ska led c ersättas med följande: 

”c) tillåter deltagare att initiera alternativa klumpsummebetalningar och alternativa reservrutinsbetalningar eller 
betalningsuppdrag till reservlösningen om ett fel uppstår i deltagarens betalningsinfrastruktur.” 

k) I artikel 38.2 första meningen ska punkt c ersättas med följande: 

”c) tillsyns- eller rekonstruktionsmyndigheter eller övervakande myndigheter i medlemsstater och unionen, 
inklusive centralbanker, i den utsträckning som detta behövs för att de ska kunna uppfylla sina offentliga 
uppgifter och förutsatt i alla sådana fall att offentliggörandet inte strider mot tillämplig lag.” 

l) I tillägg I ska rad fem i tabellen i punkt 2.1 ersättas med följande: 

”MT 202COV Obligatoriska Cover payment”   

m) I tillägg III, under rubriken ”Anvisningar för landsutlåtanden för deltagare i TARGET2 som är utanför EES-området” 
ska punkt 3.2 ersättas med följande: 

”3.2 Allmänna frågor om insolvens och krishantering 

3.2 a Olika förfaranden avseende insolvens och krishantering 

De enda typer av insolvensförfaranden (inklusive ackord eller rekonstruktion) – som inom ramen för 
detta utlåtande ska omfatta alla förfaranden som avser deltagarens tillgångar eller någon filial som 
denne har i [jurisdiktionen] – som deltagaren kan omfattas av i [jurisdiktionen] är följande: [ange 
förfarandena på originalspråket och i engelsk översättning] (tillsammans kollektivt kallade insolvensför
faranden). 

Utöver insolvensförfaranden kan deltagaren, dennes tillgångar eller någon filial som denne har i 
[jurisdiktionen] i [jurisdiktionen] bli föremål för [ange i förekommande fall moratorium, konkursför
valtning eller andra förfaranden som får till följd att betalningar till och/eller från deltagaren kan ställas 
in, eller begränsningar införas avseende sådana betalningar eller liknande förfaranden, inklusive 
krisförebyggande åtgärder eller krishanteringsåtgärder motsvarande dem som framgår av Europapar
lamentets och rådets direktiv 2014/59/EU, på originalspråket och i engelsk översättning] (tillsammans 
kollektivt kallade andra förfaranden). 

3.2 b Insolvenskonventioner 

[Jurisdiktionen] eller vissa politiska enheter inom [jurisdiktionen], enligt vad som angetts, är part(er) i 
följande insolvenskonventioner: [ange i förekommande fall vilka som har eller kan få betydelse för 
detta utlåtande].” 

n) I tillägg IV ska sjätte stycket ändras på följande sätt: 

i) Punkterna a och b ska ersättas med följande: 

”a) Vid behov ska [ange centralbankens namn] påbörja verkställande av betalningsuppdrag med hjälp av 
reservlösningen i SSP. I sådana fall ska deltagarna och de anslutna systemen endast ges ett minimum av 
service. [Ange centralbankens namn] ska informera sina deltagare och anslutna system om att verkställande 
med hjälp av reservrutiner påbörjats med hjälp av något tillgängligt kommunikationsmedel. 

b) När avveckling sker med hjälp av reservrutiner ska betalningsuppdrag lämnas in av deltagarna och 
godkännas av [ange centralbankens namn]. Därutöver får de anslutna systemen överlämna filer som 
innehåller betalningsinstruktioner som [ange centralbankens namn] kan ladda upp till reservlösningen.” 

ii) Punkterna d och e ska ersättas med följande: 

”d) Betalningar som är nödvändiga för att undvika systemrisk ska anses "betydelsefulla" och [ange 
centralbankens namn] får besluta att dessa ska verkställas med hjälp av reservrutiner. 
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e) Deltagare ska lämna in betalningsuppdrag för verkställande med hjälp av reservrutiner direkt till 
reservlösningen och information till betalningsmottagarna ska ske genom [ange kommunikationsmedel]. 
Anslutna system ska överlämna filer som innehåller betalningsinstruktioner till [ange centralbankens 
namn] som denna kan ladda upp till reservlösningen och som auktoriserar [ange centralbankens namn] att 
göra detta. I undantagsfall får [ange centralbankens namn] även lägga in betalningar manuellt för deltagares 
räkning. Information om kontoställningar samt debiteringar och krediteringar kan erhållas från [ange 
centralbankens namn].” 

o) I tillägg IV ska artikel 7 a ersättas med följande: 

”a) Om en deltagare har ett problem som hindrar denne från att avveckla betalningar i TARGET2, är det deltagarens 
ansvar att lösa problemet. Deltagaren får särskilt använda egna lösningar eller ICM-funktionen, dvs. alternativa 
klumpsummebetalningar och alternativa reservrutinsbetalningar (t.ex. CLS, EURO1).” 

p) I tillägg VI ska tredje och fjärde raden i tabellen i punkt 13 ersättas med följande: 

”Likviditetsöverföringsuppdrag från ett T2S 
DCA-konto till ett T2S DCA-konto 

14,1 eurocent Per överföring 

Intern förändring av saldot (dvs. frysning, avbru
ten frysning, reservering av likviditet etc.)” 

9,4 eurocent Per transaktion   

2. Bilaga IIa ska ändras på följande sätt: 

a) Artikel 1 ska ändras på följande sätt: 

i) Definitionen av ”informations- och kontrollmodul (ICM)” ska ersättas med följande: 

— ”informations- och kontrollmodul (ICM): den SSP-modul som ger innehavare av ett PM-konto tillgång till online- 
information och ger dem möjlighet att lämna likviditetsöverföringsuppdrag, hantera likviditet och, i 
förekommande fall, initiera betalningsuppdrag enligt reservrutiner eller betalningsuppdrag till 
reservlösningen med hjälp av reservrutiner.” 

ii) Följande definitioner ska läggas till: 

— ”värdepappersföretag: värdepappersföretag enligt [ange nationella lagbestämmelser som genomför artikel 4.1.1 
i direktiv 2014/65/EU], med undantag av institut som anges i [ange nationella lagbestämmelser som 
genomför artikel 2.1 i direktiv 2014/65/EU], förutsatt att det berörda värdepappers- företaget   

a) har beviljats tillstånd och står under tillsyn av en erkänd behörig myndighet som enligt direktiv 2014/65/ 
EU har utsetts som sådan, och 

b) har rätt att bedriva sådan verksamhet som avses enligt [ange nationella lagbestämmelser som genomför 
punkterna 2, 3, 6 och 7 i avsnitt A i bilaga I till direktiv 2014/65/EU],” 

— ”reservlösning: en SSP-funktion som verkställer mycket betydelsefulla och betydelsefulla betalningar med hjälp 
av reservrutiner.” 

b) I artikel 5.2 ska led a ersättas med följande: 

”a) Finansdepartement inom medlemsstaternas centrala och regionala regeringar.” 

c) I artikel 5.2 ska led c ersättas med följande: 

"c) i) Värdepappersföretag som är etablerade i EU eller EES, inklusive när de agerar genom en filial som är etablerad 
i EU eller EES, och 

ii) värdepappersföretag som är etablerade utanför EES, förutsatt att de agerar genom en filial som är etablerad i 
EU eller EES." 

d) I artikel 6.1 b ska led ii ersättas med följande: 

”ii) för kreditinstitut eller värdepappersföretag som är etablerade utanför EES och som agerar genom en filial som är 
etablerad i EU eller EES, avge ett landsutlåtande i den form som specificeras i tillägg III, såvida inte informationen 
och representationerna som ska tillhandahållas i ett sådant landsutlåtande redan har erhållits av [ange 
centralbankens namn] i ett annat sammanhang.” 
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e) Artikel 10.9 ska ersättas med följande: 

”9. T2S DCA-kontoinnehavare ska omedelbart informera [ange centralbankens namn] om bristande uppfyllelse 
uppstår som har anknytning till dem själva eller om de är föremål för vidtagandet av krisförebyggande åtgärder 
eller krishanteringsåtgärder i den mening som avses i direktiv 2014/59/EU eller annan motsvarande 
lagstiftning.” 

f) Artikel 18.3 ska ersättas med följande: 

”3. [Ange centralbankens namn] får införa ytterligare säkerhetskrav, särskilt avseende cybersäkerhet och bedrägeri
bekämpning, för alla T2S DCA-kontoinnehavaren och/eller för T2S DCA-kontoinnehavaren som [ange 
centralbankens namn] anser vara betydelsefulla.” 

g) I artikel 27.2 första meningen ska punkt c ersättas med följande: 

”c) tillsyns- eller rekonstruktionsmyndigheter eller övervakande myndigheter i medlemsstater och unionen, 
inklusive centralbanker, i den utsträckning som detta behövs för att de ska kunna uppfylla sina offentliga 
uppgifter och förutsatt i alla sådana fall att offentliggörandet inte strider mot tillämplig lag.” 

h) I tillägg III, under rubriken ”Anvisningar för landsutlåtanden för T2S DCA-kontoinnehavare i TARGET2 som är 
utanför EES-området” ska punkt 3.2 ersättas med följande: 

”3.2 Allmänna frågor om insolvens och krishantering 

3.2 a Olika förfaranden avseende insolvens och krishantering 

De enda typer av insolvensförfaranden (inklusive ackord eller rekonstruktion) – som inom ramen för 
detta utlåtande ska omfatta alla förfaranden som avser T2S DCA-kontoinnehavarens tillgångar eller 
någon filial som denne har i [jurisdiktionen] – som T2S DCA-kontoinnehavaren kan omfattas av i 
[jurisdiktionen] är följande: [ange förfarandena på originalspråket och i engelsk översättning] 
(tillsammans kollektivt kallade insolvensförfaranden). 

Utöver insolvensförfaranden kan T2S DCA-kontoinnehavaren, dennes tillgångar eller någon filial som 
denne har i [jurisdiktionen] i [jurisdiktionen] bli föremål för [ange i förekommande fall moratorium, 
konkursförvaltning eller andra förfaranden som får till följd att betalningsuppdrag till och/eller från T2S 
DCA-kontoinnehavaren kan ställas in, eller begränsningar införas avseende sådana betalningsuppdrag 
eller liknande förfaranden, inklusive krisförebyggande åtgärder eller krishanteringsåtgärder 
motsvarande dem som framgår av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU, på 
originalspråket och i engelsk översättning] (tillsammans kollektivt kallade andra förfaranden). 

3.2 b Insolvenskonventioner 

[Jurisdiktionen] eller vissa politiska enheter inom [jurisdiktionen], enligt vad som angetts, är part(er) i 
följande insolvenskonventioner: [ange i förekommande fall vilka som har eller kan få betydelse för detta 
utlåtande].” 

i) I tillägg VI ska tredje och fjärde raden i tabellen ersättas med följande: 

”Likviditetsöverföringsuppdrag från ett T2S 
DCA-konto till ett T2S DCA-konto 

14,1 eurocent Per överföring 

Intern förändring av saldot (dvs. frysning, avbru
ten frysning, reservering av likviditet etc.)” 

9,4 eurocent Per transaktion   

3. Bilaga IIb ska ändras på följande sätt: 

a) I artikel 5.2 ska led a ersättas med följande: 

”a) Finansdepartement inom medlemsstaternas centrala och regionala regeringar.” 

b) I artikel 5.2 ska led c ersättas med följande: 

"c) i) Värdepappersföretag som är etablerade i EU eller EES, inklusive när de agerar genom en filial som är etablerad 
i EU eller EES, och 

ii) värdepappersföretag som är etablerade utanför EES, förutsatt att de agerar genom en filial som är etablerad i 
EU eller EES." 

c) I artikel 6.1 b ska led ii ersättas med följande: 

”ii) för kreditinstitut eller värdepappersföretag som är etablerade utanför EES och som agerar genom en filial 
som är etablerad i EU eller EES, avge ett landsutlåtande i den form som specificeras i tillägg II, såvida inte 
informationen och representationerna som ska tillhandahållas i ett sådant landsutlåtande redan har erhållits 
av [ange centralbankens namn] i ett annat sammanhang, och” 
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d) Artikel 14.8 ska ersättas med följande: 

”8. TIPS DCA-kontoinnehavare ska omedelbart informera [ange centralbankens namn] om bristande uppfyllelse 
uppstår som har anknytning till dem själva eller om de är föremål för vidtagandet av krisförebyggande 
åtgärder eller krishanteringsåtgärder i den mening som avses i direktiv 2014/59/EU eller annan 
motsvarande lagstiftning.” 

e) Artikel 21 ska ändras på följande sätt: 

i) Punkt 5 ska ersättas med följande: 

”5. [Ange centralbankens namn] får införa ytterligare säkerhetskrav, särskilt avseende cybersäkerhet och 
bedrägeribekämpning, för alla TIPS DCA-kontoinnehavare.” 

ii) Följande punkt 6 ska läggas till: 

”6. TIPS DCA-kontoinnehavare som använder uppdragsgivande parter i linje med artikel 7.2 eller 7.3, eller 
tillåter tillgång till sitt TIPS DCA-konto enligt artikel 8.1, ska anses ha hanterat den risk som utgår från 
sådan användning eller tillgång i enlighet med de ytterligare säkerhetskrav som ålagts dem.” 

f) Artikel 26.4 ska ersättas med följande: 

”4. Om [ange centralbankens namn] avstänger eller säger upp en TIPS DCA-kontoinnehavares deltagande i 
TARGET2-[ange centralbanks-/landsreferens] enligt punkt 1 eller 2 ska [ange centralbankens namn] 
omedelbart, genom ett sändningsmeddelande via ICM, informera andra centralbanker och PM- 
kontoinnehavare i alla delsystem i TARGET2 om en sådan avstängning eller uppsägning. Ett sådant 
meddelande ska anses ha lämnats av den kontoförande centralbanken för PM-kontoinnehavaren som 
erhållit meddelandet. 

Innehavare av ett tillkopplat PM-konto ansvarar för att informera sina anslutna TIPS DCA-kontoinnehavare 
om en TIPS DCA-kontoinnehavare avstängs eller sägs upp från deltagande i TARGET2-[ange centralbanks-/ 
landsreferens]. 

Om en TIPS DCA-kontoinnehavares deltagande i TARGET2-[ange centralbanks-/landsreferens] stängs av 
eller sägs upp under perioden för tekniskt underhåll, ska sändningsmeddelandet via ICM skickas efter 
starten av behandlingen under dagtid under nästa TARGET2-affärsdag.” 

g) I artikel 29.3 ska led c ersättas med följande: 

”c) tillsyns- eller rekonstruktionsmyndigheter eller övervakande myndigheter i medlemsstater och unionen, 
inklusive centralbanker, i den utsträckning som detta behövs för att de ska kunna uppfylla sina offentliga 
uppgifter och förutsatt i alla sådana fall att offentliggörandet inte strider mot tillämplig lag.” 

h) I tillägg II, under rubriken ”Anvisningar för landsutlåtanden för T2S DCA-kontoinnehavare i TARGET2 som är 
utanför EES-området” ska punkt 3.2 ersättas med följande: 

”3.2 Allmänna frågor om insolvens och krishantering 

3.2 a Olika förfaranden avseende insolvens och krishantering 

De enda typer av insolvensförfaranden (inklusive ackord eller rekonstruktion) – som inom ramen för 
detta utlåtande ska omfatta alla förfaranden som avser TIPS DCA-kontoinnehavarens tillgångar eller 
någon filial som denne har i [jurisdiktionen] – som TIPS DCA-kontoinnehavaren kan omfattas av i 
[jurisdiktionen] är följande: [ange förfarandena på originalspråket och i engelsk översättning] 
(tillsammans kollektivt kallade insolvensförfaranden). 

Utöver insolvensförfaranden kan TIPS DCA-kontoinnehavaren, dennes tillgångar eller någon filial 
som denne har i [jurisdiktionen] i [jurisdiktionen] bli föremål för [ange i förekommande fall 
moratorium, konkursförvaltning eller andra förfaranden som får till följd att betalningsuppdrag till 
och/eller från TIPS DCA-kontoinnehavaren kan ställas in, eller begränsningar införas avseende 
sådana betalningsuppdrag eller liknande förfaranden, inklusive krisförebyggande åtgärder eller 
krishanteringsåtgärder motsvarande dem som framgår av Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/59/EU, på originalspråket och i engelsk översättning] (tillsammans kollektivt kallade andra 
förfaranden). 

3.2 b Insolvenskonventioner 

[Jurisdiktionen] eller vissa politiska enheter inom [jurisdiktionen], enligt vad som angetts, är part(er) 
i följande insolvenskonventioner: [ange i förekommande fall vilka som har eller kan få betydelse för 
detta utlåtande].” 

4. Bilaga III ska ändras på följande sätt: 

Punkt 2 c ska ersättas med följande: 

”c) Finansdepartement inom medlemsstaternas centrala och regionala regeringar samt organ inom den offentliga 
sektorn i medlemsstaterna som har tillstånd att hålla konton för kunder.” 
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5. Bilaga IV ska ändras på följande sätt: 

a) I punkt 1 (Definitioner) ska punkt 7 ersättas med följande: 

”7. informations- och kontrollmodul (ICM): den SSP-modul som ger innehavare av ett PM-konto tillgång till online- 
information och ger dem möjlighet att lämna likviditetsöverföringsuppdrag, hantera likviditet och, i tillämpliga 
fall, initiera betalningsuppdrag enligt reservrutiner eller betalningsuppdrag till reservlösningen med hjälp av 
reservrutiner.” 

b) I punkt 1 (Definitioner) ska följande punkt 15 läggas till: 

”15. reservlösning: en SSP-funktion som verkställer mycket betydelsefulla och betydelsefulla betalningar med hjälp av 
reservrutiner.” 

c) I punkt 18.1 d led iii ska tredje och fjärde raden i tabellen ersättas med följande: 

”Likviditetsöverföringsuppdrag från ett T2S 
DCA-konto till ett T2S DCA-konto 

14,1 eurocent Per överföring 

Intern förändring av saldot (dvs. frysning, avbru
ten frysning, reservering av likviditet etc.)” 

9,4 eurocent Per transaktion   

6. Bilaga V ska ändras på följande sätt: 

a) Artikel 4.14 ska ersättas med följande: 

”14. Artikel 28 ska ändras på följande sätt: 

a) Punkt 1 ska ersättas med följande: 

”1. Deltagare som använder internetbaserad åtkomst ska genomföra lämpliga säkerhetskontroller, framför 
allt de kontroller som anges i tillägg IA till bilaga V, för att skydda sina system från obehörig åtkomst 
och användning. Deltagarna ansvarigar själva för det lämpliga skyddet för sekretessen, integriteten och 
tillgängligheten av deras system.” 

b) Punkt 4 ska ersättas med följande: 

”4. Deltagare som använder internetbaserad åtkomst ska lämna sin TARGET2 självcertifiering till [ange 
centralbankens namn].” 

c) Följande punkt 6 ska läggas till: 

”6. Deltagare som använder internetbaserad åtkomst ska omedelbart informera [ange centralbankens 
namn] om varje händelse som kan inverka på certifikatens giltighet, framför de händelser som anges i 
tillägg IA till bilaga V, däribland varje förlust eller missbruk.””   
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