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▼B
DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE
af 29. juli 2010
om adgang til og brug af visse TARGET2-data
(ECB/2010/9)
(2010/451/EU)

▼M1
Artikel 1
1.
Centralbankerne skal have adgang til data på transaktionsniveau
udtrukket fra alle deltagere i alle TARGET2-komponenter med henblik
på at sikre den effektive funktion af TARGET2 og overvågningen heraf.
Centralbankerne kan også tilgå dataene med henblik på at foretage de
analyser, som er nødvendige for makrotilsyn, finansiel stabilitet,
finansiel integration, markedsoperationer, pengepolitiske funktioner og
Den Fælles Tilsynsmekanisme, i overensstemmelse med uafhængigheds
princippet.

2.
Adgang til dataene, der henvises til i stk. 1, og deres anvendelse i
forbindelse med kvantitative analyser og numeriske simulationer,
begrænses til følgende:

a) for at sikre TARGET2's effektive funktion og overvågningen heraf,
henholdsvis en medarbejder og op til tre suppleanter separat for både
driften og overvågningen af TARGET2. De ansatte og deres sted
fortrædere skal være ansatte, som er beskæftiget med driften af
TARGET2 og med overvågning af markedsinfrastruktur

b) for alle andre analyser, en gruppe på op til 15 medarbejdere, som
udfører forskning, koordineret af Det Europæiske System af Central
bankers ledere af forskning.

3.
Centralbankerne kan udpege de ansatte og stedfortræderne for
disse. Udpegelsen af medarbejdere fra driften, herunder ledere af forsk
ning, som har tilladelse til at tilgå TARGET2-data i overensstemmelse
med stk. 2, er underlagt Markedsinfrastrukturrådets (MIB) godkendelse.
Udpegelsen af medarbejdere fra overvågning, som har lov til at tilgå
TARGET2-data i overensstemmelse med stk. 2, er underlagt Komitéen
for Markedsinfrastruktur og Betalingers (MIPC) godkendelse. Samme
fremgangsmåder finder anvendelse ved udskiftningen af disse.

4.
MIB skal opstille særlige regler, der garanterer fortrolighed af data
på transaktionsniveau. Centralbankerne sikrer, at deres særligt udpegede
ansatte i henhold til stk. 2 og 3 overholder disse regler. I tilfælde af
manglende overholdelse af de særlige regler opstillet af MIB, skal
centralbankerne, med forbehold af anvendelsen af andre regler om
faglig hæderlighed og fortrolighed for centralbanker, forhindre, at
deres udpegede medarbejdere har adgang til og anvender de data, der
er henvist til i stk. 1. MIB overvåger overholdelsen af bestemmelserne i
dette stykke.
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▼M1
5.
Styrelsesrådet kan også beslutte at give andre brugere adgang på
grundlag af præcise og foruddefinerede regler. I sådanne tilfælde over
våger MIB deres brug af dataene og særligt deres overholdelse af
fortrolighedsreglerne, både som fastsat af MIB og som fastsat i artikel 38
i bilag II til retningslinje ECB/2012/27 (1).
▼B
Artikel 2
▼M1
1.
TARGET2-Simulatoren oprettes til udførelse af de kvantitative
analyser og numeriske simulationer, der er angivet i artikel 1, stk. 1.
▼B
2.
TARGET2-Simulatoren udvikles og vedligeholdes af de central
banker, som er SSP-leverandører, og Suomen Pankki. Den skal inde
holde den nødvendige tekniske infrastruktur, værktøjer til uddragning af
data og simuleringsværktøjer samt analytisk software, der skal instal
leres på den fælles platform.
3.
Nærmere bestemmelser om tjenesterne i og de tekniske specifika
tioner for TARGET2-Simulatoren fastsættes i en aftale mellem de
centralbanker, som er SSP-leverandører, og Suomen Pankki og central
bankerne, og godkendes af Styrelsesrådet.
▼M1
Artikel 3
1.
MIB udarbejder et arbejdsprogram for driften på mellemlangt sigt,
og MIPC fastsætter et arbejdsprogram for overvågning, der skal udføres
af de særligt udpegede ansatte i henhold til artikel 1, stk. 2 og 3, ved
brug af data på transaktionsniveau.
2.
MIB kan beslutte at offentliggøre oplysninger, som stammer fra
anvendelse af data på transaktionsniveau, under forudsætning af at det
ikke er muligt at identificere deltagerne eller deltagernes kunder.
3.
MIB træffer beslutning ved simpelt flertal. Beslutninger truffet af
MIB vil kunne prøves af Styrelsesrådet.
4.
MIB orienterer Styrelsesrådet regelmæssigt om alle spørgsmål i
forbindelse med anvendelsen af denne afgørelse.
Artikel 4
Med forbehold af artikel 38, stk. 3, i bilag II til retningslinje
ECB/2012/27 koordinerer MIB centralbankernes videregivelse og
offentliggørelse af betalingsoplysninger om en deltager eller en deltagers
kunder, som bestemt i ovennævnte artikel.
▼B
Artikel 5
Denne afgørelse træder i kraft dagen efter dens offentliggørelse i Den
Europæiske Unions Tidende.

(1) Retningslinje ECB/2012/27 af 5. december 2012 om TARGET2 (Trans-Euro
pean Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system)
(EUT L 30 af 30.1.2013, s. 1).

