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DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2017/2080
z dnia 22 września 2017 r.
zmieniająca decyzję EBC/2010/9 w sprawie dostępu do określonych danych systemu TARGET2
i ich wykorzystania (EBC/2017/29)
RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności art. 127 ust. 2 tiret pierwsze i czwarte,
uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności
art. 3 ust. 1 tiret pierwsze i czwarte oraz art. 22,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Wytyczne EBC/2012/27 (1) ustanawiają transeuropejski automatyczny błyskawiczny system rozrachunku brutto
w czasie rzeczywistym (TARGET2).

(2)

TARGET2 funkcjonuje w oparciu o jednolitą platformę techniczną, zwaną jednolitą wspólną platformą,
obsługiwaną przez Deutsche Bundesbank, Banque de France oraz Banca d'Italia. TARGET2 jest zorganizowany
pod względem prawnym jako zespół systemów rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym, z których każdy jest
komponentem TARGET2 obsługiwanym przez bank centralny Eurosystemu (BC). Wytyczne EBC/2012/27
zharmonizowały w największym możliwym stopniu zasady dotyczące komponentów TARGET2.

(3)

Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) przyjęła decyzję EBC/2010/9 (2).

(4)

Dane na poziomie transakcji systemu TARGET2 są niezbędne do przeprowadzania analiz dotyczących nadzoru
makroostrożnościowego, stabilności finansowej, integracji finansowej, operacji rynkowych, funkcji polityki
pieniężnej oraz Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego. Dane te są również niezbędne do udostępniania zagrego
wanych rezultatów takich analiz. Zakres decyzji EBC/2010/9 musi zatem zostać rozszerzony, tak aby umożliwić
dostęp do danych na te potrzeby.

(5)

Rada ds. Infrastruktury Rynku jest odpowiedzialna za działania operacyjne w dziedzinie infrastruktur rynku
Eurosystemu. Rada ds. Infrastruktury Rynku odpowiada także – na podstawie mandatu przyznanego przez Radę
Prezesów – za nowe inicjatywy i projekty dotyczące infrastruktur rynku, w tym zarządzanie funkcjonalne
i operacyjne systemami TARGET2 i TARGET2-Securities. Komitet ds. Infrastruktury Rynku i Płatności jest
odpowiedzialny za koordynację nadzoru nad systemami płatności, w tym koordynację nadzoru nad systemem
TARGET2. W odniesieniu do systemu TARGET2-Securities (T2S) i systemu TARGET2 Komitet ds. Infrastruktury
Rynku i Płatności przyczynia się również do wykonywania zadań powierzonych poziomowi 1 zarządzania
zgodnie z wytycznymi EBC/2012/27. Rada ds. Infrastruktury Rynku oraz Komitet ds. Infrastruktury Rynku
i Płatności przejmują zadania powierzone na mocy decyzji EBC/2010/9 Komitetowi ds. Systemów Płatności
i Rozrachunku,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1
Zmiany
W decyzji EBC/2010/9 wprowadza się następujące zmiany:
1) art. 1 otrzymuje brzmienie:
„Artykuł 1
1.
W celu zapewnienia efektywnego funkcjonowania systemu TARGET2 oraz nadzoru nad nim BC uzyskują
dostęp do danych na poziomie transakcji pobranych z systemu TARGET2 od wszystkich uczestników wszystkich
komponentów systemu TARGET2. BC mogą także uzyskiwać dostęp do danych w celu przeprowadzania analiz
niezbędnych na potrzeby nadzoru makroostrożnościowego, stabilności finansowej, integracji finansowej, operacji
rynkowych, funkcji polityki pieniężnej oraz Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego – zgodnie z zasadą rozdzielenia
funkcji polityki pieniężnej i nadzoru.
(1) Wytyczne EBC/2012/27 z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie transeuropejskiego automatycznego błyskawicznego systemu rozrachunku
brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2) (Dz.U. L 30 z 30.1.2013, s. 1).
(2) Decyzja EBC/2010/9 z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie dostępu do określonych danych systemu TARGET2 i ich wykorzystania
(Dz.U. L 211 z 12.8.2010, s. 45).
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2.
Dostęp do danych, o których mowa w ust. 1, oraz ich wykorzystanie na potrzeby analiz ilościowych i symulacji
numerycznych jest ograniczony do:
a) dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemu TARGET2 i nadzoru nad nim – jednego pracownika oraz
najwyżej trzech zastępców odrębnie w przypadku obsługi operacyjnej systemu TARGET2 i nadzoru nad nim.
Pracownicy oraz ich zastępcy muszą być pracownikami zajmującymi się obsługą operacyjną systemu TARGET2
oraz nadzorem nad infrastrukturą rynkową;
b) dla wszelkich innych analiz – grupy do 15 pracowników prowadzących badania, koordynowanych przez szefów
działów badawczych Europejskiego Systemu Banków Centralnych.
3.
BC są uprawnione do wyznaczania pracowników oraz ich zastępców. Mianowanie pracowników z operacji,
w tym szefów działów badawczych, którzy są uprawnieni do uzyskania dostępu do danych systemu TARGET2
zgodnie z ust. 2, podlega zatwierdzeniu przez Radę ds. Infrastruktury Rynku. Mianowanie pracowników z nadzoru,
którzy są uprawnieni do uzyskania dostępu do danych systemu TARGET2 zgodnie z ust. 2, podlega zatwierdzeniu
przez Komitet ds. Infrastruktury Rynku i Płatności. Takie same procedury stosuje się w razie konieczności wskazania
nowej osoby na danym stanowisku.
4.
Rada ds. Infrastruktury Rynku ustanawia szczegółowe zasady zapewniające poufność danych na poziomie
transakcji. BC zapewniają przestrzeganie tych zasad przez swoich pracowników powołanych zgodnie z ust. 2 i ust. 3.
Bez uszczerbku dla stosowania przez BC innych zasad wykonywania zawodu i zachowania poufności, w przypadku
nieprzestrzegania zasad określonych przez Radę ds. Infrastruktury Rynku BC pozbawiają powołanych pracowników
dostępu do danych wskazanych w ust. 1 oraz możliwości korzystania z nich. Rada ds. Infrastruktury Rynku
monitoruje przestrzeganie przepisów zawartych w niniejszym ustępie.
5.
Rada Prezesów może także zdecydować o przyznaniu dostępu innym użytkownikom na podstawie
precyzyjnych i ustalonych z wyprzedzeniem reguł. W takich wypadkach Rada ds. Infrastruktury Rynku monitoruje
korzystanie z danych przez te osoby oraz, w szczególności, przestrzeganie przez te osoby zasad poufności ustano
wionych przez Radę ds. Infrastruktury Rynku i wskazanych w art. 38 załącznika II do wytycznych EBC/2012/27 (*).
(*) Wytyczne EBC/2012/27 z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie transeuropejskiego automatycznego błyskawicznego
systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2) (Dz.U. L 30 z 30.1.2013, s. 1).”;
2) art. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W celu wykonywania analiz ilościowych oraz symulacji numerycznych, o których mowa w art. 1 ust. 1,
tworzy się symulator systemu TARGET2.”;
3) art. 3 otrzymuje brzmienie:
„Artykuł 3
1.
Rada ds. Infrastruktury Rynku tworzy średniookresowy program prac operacyjnych, a Komitet ds. Infras
truktury Rynku i Płatności tworzy program prac nadzorczych. Programy te przeznaczone są do wykonania przez
pracowników powołanych zgodnie z art. 1 ust. 2 i 3, z wykorzystaniem danych na poziomie transakcji.
2.
Rada ds. Infrastruktury Rynku może podjąć decyzję o opublikowaniu informacji uzyskanych z wykorzystania
danych na poziomie transakcji, o ile informacje te nie umożliwiają identyfikacji uczestników lub ich klientów.
3.
Rada ds. Infrastruktury Rynku podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. Decyzje Rady ds. Infrastruktury
Rynku podlegają weryfikacji przez Radę Prezesów.
4.
Rada ds. Infrastruktury Rynku regularnie informuje Radę Prezesów o wszelkich okolicznościach związanych ze
stosowaniem niniejszej decyzji.”;
4) art. 4 otrzymuje brzmienie:
„Artykuł 4
Bez uszczerbku dla art. 38 ust. 3 załącznika II do wytycznych EBC/2012/27 Rada ds. Infrastruktury Rynku
koordynuje ujawnianie i publikowanie przez BC informacji o płatnościach dotyczących uczestników bądź ich
klientów, do których odnosi się ten artykuł.”.
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Artykuł 2
Wejście w życie
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 22 września 2017 r.
Mario DRAGHI

Prezes EBC

