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Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν
φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των
προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο
EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
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σχετικά με την πρόσβαση σε ορισμένα στοιχεία του TARGET2 και
τη χρήση αυτών
(ΕΚΤ/2010/9)
(2010/451/ΕΕ)

▼M1
Άρθρο 1
1.
Προς διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας και της επίβλε
ψης του TARGET2, οι ΚΤ πρέπει να διαθέτουν πρόσβαση σε στοιχεία σε
επίπεδο συναλλαγών που αντλούνται από αυτό και αφορούν όλους τους
συμμετέχοντες σε όλες τις συνιστώσες του. Οι ΚΤ μπορούν επίσης να
διαθέτουν πρόσβαση στα στοιχεία για σκοπούς διενέργειας αναλύσεων
απαραίτητων για τη μακροπροληπτική επίβλεψη, τη χρηματοπιστωτική
σταθερότητα, τη χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση, τις πράξεις αγοράς,
τα καθήκοντα νομισματικής πολιτικής και τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό,
σύμφωνα με την αρχή του διαχωρισμού των σχετικών λειτουργιών.
2.
Η πρόσβαση στα στοιχεία της παραγράφου 1 και η χρήση τους για
ποσοτικές αναλύσεις και αριθμητικές προσομοιώσεις περιορίζονται στα εξής:
α) προς διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας και επίβλεψης του
TARGET2, σε ένα μέλος του προσωπικού και έως τρεις αναπληρωτές
ξεχωριστά τόσο για τη λειτουργία όσο και για την επίβλεψη του TAR
GET2. Τα μέλη του προσωπικού και οι αναπληρωτές τους πρέπει να
είναι μέλη του προσωπικού που να ασχολούνται με τη λειτουργία του
TARGET2 και την επίβλεψη των υποδομών της αγοράς·
β) για όλες τις άλλες αναλύσεις, σε ομάδα η οποία αποτελείται έως και
από 15 μέλη του προσωπικού που ασχολούνται με την έρευνα και η
οποία συντονίζεται από τους επικεφαλής έρευνας του Ευρωπαϊκού
Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών.
3.
Οι ΚΤ μπορούν να διορίζουν τα μέλη του προσωπικού και τους
αναπληρωτές τους. Ο διορισμός μελών του προσωπικού απασχολούμε
νων στις δραστηριότητες αγορών στα οποία επιτρέπεται η πρόσβαση σε
στοιχεία του TARGET2 κατά την παράγραφο 2, περιλαμβανομένων των
επικεφαλής έρευνας, υπόκειται στην έγκριση του συμβουλίου υποδομών
αγοράς (ΣΥΑ). Ο διορισμός μελών του προσωπικού απασχολούμενων
στην επίβλεψη στα οποία επιτρέπεται η πρόσβαση σε στοιχεία του
TARGET2 κατά την παράγραφο 2 υπόκειται στην έγκριση της επιτρο
πής υποδομών αγοράς και πληρωμών (ΕΥΑΠ). Οι ίδιες διαδικασίες
εφαρμόζονται και για την αντικατάστασή τους.
4.
Το ΣΥΑ θεσπίζει ειδικούς κανόνες για τη διασφάλιση της εμπι
στευτικότητας των στοιχείων σε επίπεδο συναλλαγών. Οι ΚΤ διασφα
λίζουν τη συμμόρφωση των μελών του προσωπικού τους που ορίζονται
κατά τις παραγράφους 2 και 3 με τους εν λόγω κανόνες. Με την
επιφύλαξη της εφαρμογής οποιουδήποτε άλλου κανόνα επαγγελματικής
συμπεριφοράς ή εμπιστευτικότητας από τις ΚΤ, σε περίπτωση μη συμ
μόρφωσης με τους ειδικούς κανόνες που θεσπίζει το ΣΥΑ αυτές δεν
επιτρέπουν την πρόσβαση οποιουδήποτε μέλους του προσωπικού τους
στα στοιχεία της παραγράφου 1 και τη χρήση αυτών. Το ΣΥΑ παρα
κολουθεί τη συμμόρφωση με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου.
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▼M1
5.
Με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να χορηγεί πρό
σβαση σε άλλους χρήστες βάσει συγκεκριμένων και προκαθορισμένων κανό
νων. Στις περιπτώσεις αυτές το ΣΥΑ παρακολουθεί τη χρήση των στοιχείων
από εκείνους και ιδίως τη συμμόρφωσή τους τόσο με τους κανόνες εμπι
στευτικότητας που το ίδιο καθορίζει όσο και με τους κανόνες του άρθρου 38
του παραρτήματος II της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2012/27 (1).
▼B
Άρθρο 2
▼M1
1.
Ο προσομοιωτής TARGET2 δημιουργείται με σκοπό τη διενέρ
γεια των ποσοτικών αναλύσεων και αριθμητικών προσομοιώσεων του
άρθρου 1 παράγραφος 1.
▼B
2.
Οι ΚΤ που παρέχουν την ΕΚΠ και η Suomen Pankki αναλαμβά
νουν την ανάπτυξη και συντήρηση του προσομοιωτή TARGET2. Ο
προσομοιωτής περιλαμβάνει την απαραίτητη τεχνική υποδομή, εργαλεία
για την άντληση δεδομένων, εργαλεία προσομοίωσης και λογισμικό
ανάλυσης που θα εγκατασταθεί στην ΕΚΠ.
3.
Οι υπηρεσίες και οι τεχνικές προδιαγραφές του προσομοιωτή
TARGET2 καθορίζονται περαιτέρω με συμφωνία μεταξύ των ΚΤ που
παρέχουν την ΕΚΠ, της Suomen Pankki και των ΚΤ, η οποία εγκρίνε
ται από το διοικητικό συμβούλιο.
▼M1
Άρθρο 3
1.
Το ΣΥΑ θεσπίζει μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα εργασιών για τις
δραστηριότητες αγοράς και η ΕΥΑΠ θεσπίζει πρόγραμμα εργασιών
για την επίβλεψη, τα οποία εκτελούνται με τη χρήση στοιχείων σε
επίπεδο συναλλαγών από τα μέλη του προσωπικού που ορίζονται σύμ
φωνα με το άρθρο 1 παράγραφοι 2 και 3.
2.
Με απόφασή του το ΣΥΑ μπορεί να δημοσιεύει πληροφορίες που
αντλούνται από τη χρήση στοιχείων σε επίπεδο συναλλαγών, υπό την προϋ
πόθεση ότι δεν είναι δυνατή η αναγνώριση συμμετεχόντων ή πελατών τους.
3.
Το ΣΥΑ αποφασίζει με απλή πλειοψηφία. Οι αποφάσεις του υπό
κεινται στον έλεγχο του διοικητικού συμβουλίου.
4.
Το ΣΥΑ ενημερώνει τακτικά το διοικητικό συμβούλιο για όλα τα
θέματα που αφορούν την εφαρμογή της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 4
Με την επιφύλαξη του άρθρου 38 παράγραφος 3 του παραρτήματος II της
κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2012/27, το ΣΥΑ συντονίζει τη γνωστοποί
ηση και τη δημοσίευση από τις ΚΤ πληροφοριών πληρωμών που αφορούν
συμμετέχοντες ή πελάτες τους και προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο.
▼B
Άρθρο 5
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής
της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(1) Κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2012/27, της 5ης Δεκεμβρίου 2012, σχετικά με
το Διευρωπαϊκό Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφα
λαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο (TARGET2) (ΕΕ L 30 της
30.1.2013, σ. 1).

