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EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2017/2080
av den 22 september 2017
om ändring av beslut ECB/2010/9 om tillgång till och användning av vissa Target2-uppgifter
(ECB/2017/29)
ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

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 första
och fjärde strecksatserna och artikel 22, och
av följande skäl:
(1)

Riktlinje ECB/2012/27 (1) inrättar ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar
i realtid (Target2).

(2)

Target2 fungerar med utgångspunkt i en gemensam teknisk plattform kallad den gemensamma delade plattformen,
som drivs av Deutsche Bundesbank, Banque de France och Banca d'Italia. Rättsligt sett struktureras det som ett
flertal bruttoavvecklingssystem i realtid, där varje Target2-komponent drivs av en centralbank i Eurosystemet.
Genom riktlinje ECB/2012/27 harmoniseras reglerna för Target2-komponenterna i största möjliga utsträckning.

(3)

ECB-rådet har antagit beslut ECB/2010/9 (2).

(4)

Target2-uppgifter på transaktionsnivå behövs för att kunna utföra analyser avseende makrotillsyn, finansiell
stabilitet, finansiell integration, marknadsoperationer, penningpolitiska funktioner samt den gemensamma
tillsynsmekanismen. Uppgifterna behövs också för att sprida de aggregerade resultaten av dessa analyser.
Tillämpningsområdet för beslut ECB/2010/9 bör därför utvidgas så att tillgången till uppgifterna är möjlig för
dessa ändamål.

(5)

Styrelsen för marknadsinfrastruktur (MIB) ansvarar för den operativa verksamheten avseende marknadsinfra
strukturen inom Eurosystemet. Med stöd av sitt mandat från ECB-rådet ansvarar MIB även för initiativ och
projekt avseende ny marknadsinfrastruktur, inklusive både den funktionella och operativa ledningen av Target2
och Target2-Securities. Kommittén för marknadsinfrastruktur och betalningar (MIPC) ansvarar för samordningen
av övervakningen av betalningssystem inklusive övervakningen av Target2. Vad gäller Target2-Securities (T2S) och
Target2 bidrar MIPC även till uppgifter på nivå 1 av styrningen i enlighet med riktlinje ECB/2012/27. MIB och
MIPC tar över de uppgifter som kommittén för betalnings- och avvecklingssystem tilldelats enligt beslut
ECB/2010/9.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Ändringar
Beslut ECB/2010/9 ska ändras på följande sätt:
1. Artikel 1 ska ersättas med följande:
”Artikel 1
1.
Centralbankerna ska ha tillgång till Target2-extraherade uppgifter på transaktionsnivå avseende samtliga
deltagare i samtliga Target2-komponenter för att säkerställa att Target2 fungerar effektivt samt för att övervaka
systemet. Centralbanker får också använda uppgifterna för att utföra de analyser som är nödvändiga för makrotillsyn,
finansiell stabilitet, finansiell integration, marknadsoperationer, penningpolitiska funktioner och den gemensamma
tillsynsmekanismen, i enlighet med åtskillnadsprincipen.
(1) 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).
(2) Beslut ECB/2010/9 av den 29 juli 2010 om tillgång till och användning av vissa Target2-uppgifter (EUT L 211, 12.8.2010, s. 45).
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2.
Tillgång till de uppgifter som avses i punkt 1 och användningen av dessa för kvantitativa analyser och
numeriska simuleringar ska begränsas enligt följande:
a) För att säkerställa att Target2 fungerar effektivt samt för att övervaka systemet, en anställd och upp till tre
ersättare för dels drift och dels övervakning av Target2. Såväl de anställda som deras ersättare ska vara personal
som arbetar med driften av Target2 samt med övervakningen av marknadsinfrastruktur.
b) För alla andra analyser en grupp på högst 15 anställda som bedriver forskning och som samordnas av cheferna
för forskningsavdelningarna inom Europeiska centralbankssystemet.
3.
De anställda och deras ersättare får utnämnas av centralbankerna. Utnämningar av anställda från den operativa
delen, inklusive chefer för forskningsarbetet, som ges tillgång till Target2-data i enlighet med punkt 2, måste
godkännas av styrelsen för marknadsinfrastruktur (MIB). Utnämningen av anställda från tillsyn, som ges tillgång till
Target2-data i enlighet med punkt 2, måste godkännas av kommittén för marknadsinfrastruktur och betalningar,
MIPC. Samma förfaranden ska tillämpas när dessa personer byts ut.
4.
MIB ska fastställa särskilda regler för att garantera sekretessen för uppgifter på transaktionsnivå.
Centralbankerna ska se till att de anställda som har utnämnts enligt punkterna 2 och 3 följer dessa regler. Utan att
det påverkar tillämpningen av centralbankernas andra uppförande- och sekretessregler ska centralbankerna förhindra
att någon i den särskilt avdelade personalen får tillgång till och använder de uppgifter som avses i punkt 1 vid
bristande efterlevnad av de särskilda regler som MIB har fastställt. MIB ska övervaka att bestämmelserna i denna
punkt efterlevs.
5.
ECB-rådet kan också besluta om att bevilja andra användare tillgång utifrån klara och fördefinierade regler.
I sådana fall ska MIB övervaka deras dataanvändning och särskilt att de följer både de sekretessregler som MIB
uppställer samt de sekretessregler som framgår av artikel 38 i bilaga II till riktlinje ECB/2012/27 (*).
(*) 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).”
2. Artikel 2.1 ska ersättas med följande:
”1. Target2-simulatorn ska tas fram för att utföra kvantitativa analyser och numeriska simuleringar enligt
artikel 1.1.”
3. Artikel 3 ska ersättas med följande:
”Artikel 3
1.
MIB ska upprätta ett medelfristigt arbetsprogram för driften och MIPC ska upprätta ett arbetsprogram för
övervakningen som den avdelade personalen enligt artikel 1.2 och 1.3 ska utföra med hjälp av uppgifter på
transaktionsnivå.
2.
MIB får besluta att publicera information som härrör från användning av uppgifter på transaktionsnivå,
förutsatt att det inte är möjligt att identifiera deltagaren eller deltagarens kunder.
3.

MIB ska besluta med enkel majoritet. Dess beslut ska granskas av ECB-rådet.

4.

MIB ska regelbundet informera ECB-rådet om alla frågor som rör tillämpningen av detta beslut.”

4. Artikel 4 ska ersättas med följande:
”Artikel 4
Utan att detta påverkar tillämpningen av artikel 38.3 i bilaga II till riktlinje ECB/2012/27 ska MIB samordna central
bankernas röjande och publicering av betalningsinformation avseende en deltagare eller en deltagares kunder enligt
den artikeln.”
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Artikel 2
Ikraftträdande
Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 22 september 2017.
Mario DRAGHI

ECB:s ordförande

