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▼M1
Artikkel 1
1.
Keskpankadel on juurdepääs kõikide TARGET2 osasüsteemide
kõikide osaliste tehingutaseme andmetele, mis saadakse TARGET2-st,
eesmärgiga tagada TARGET2 tõhus toimimine ja selle järelevaatamine.
Keskpangad võivad saada juurdepääsu ka andmetele, mis on vajalikud
makrotasandi usaldatavusnõuete järelevaatamise, finantsstabiilsuse,
finantslõimumise, turuoperatsioonide, rahapoliitika funktsioonide ja
ühtse järelevalvemehhanismi analüüsimiseks kooskõlas lahususe põhi
mõttega.

2.
Juurdepääsu lõikes 1 osutatud andmetele ja nende kasutust kvan
titatiivanalüüsis ja arvsimulatsioonides piiratakse järgmiselt:

a) üks töötaja ja kuni kolm asendajat nii TARGET2 käitamiseks kui ka
järelevaatamiseks, et tagada TARGET2 tõhus toimimine ja järelevaa
tamine. Töötajad ja nende asendajad peavad olema seotud
TARGET2 käitamisega ja turuinfrastruktuuride järelevaatamisega;

b) kuni 15 liikmest koosnev rühm, kes korraldab uuringuid kõikideks
muudeks analüüsideks ja keda koordineerivad Euroopa Keskpankade
Süsteemi teadusuuringute juhid.

3.
Keskpangad võivad määrata oma töötajad ja nende asendajad.
Operatsioonide valdkonna töötajate ametisse nimetamise, sh teadus
uuringute juhid, kellele antakse juurdepääs TARGET2 andmetele koos
kõlas lõikega 2, kiidab heaks turuinfrastruktuuri nõukogu. Järelevaata
mise valdkonna selliste töötajate ametisse nimetamise, kellele antakse
juurdepääs TARGET2 andmetele kooskõlas lõikega 2, kiidab heaks
turuinfrastruktuuri ja maksete komitee. Samas korras toimub nende
asendamine.

4.
Turuinfrastruktuuri nõukogu koostab konkreetsed eeskirjad, mis
tagavad tehinguandmete konfidentsiaalsuse. Keskpangad tagavad
nende eeskirjade järgimise kooskõlas lõigetega 2 ja 3 määratud töötajate
poolt. Ilma et see mõjutaks muude ametialase tegevuse või konfident
siaalsusega seotud reeglite kohaldamist keskpankade poolt, peavad kesk
pangad välistama nende poolt määratud töötajate juurdepääsu lõikes 1
osutatud andmetele, kui esineb turuinfrastruktuuri nõukogu poolt kehtes
tatud konkreetsete eeskirjade rikkumine. Turuinfrastruktuuri nõukogu
jälgib käesoleva lõike sätete järgimist.
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5.
EKP nõukogu võib anda juurdepääsu muudele kasutajatele täpsete
ja eelnevalt määratletud reeglite alusel. Sellistel juhtudel jälgib turuinf
rastruktuuri nõukogu nende poolt andmete kasutamist ja turuinfrastruk
tuuri nõukogu poolt kehtestatud konfidentsiaalsusreeglite järgimist koos
kõlas konfidentsiaalsusreeglitega suunise EKP/2012/27 (1) II lisa artiklis
38.
▼B
Artikkel 2
▼M1
1.
Artikli 1 lõikes 1 nimetatud kvantitatiivanalüüside ja numbriliste
simulatsioonide läbiviimiseks luuakse TARGET2 simulaator.
▼B
2.
TARGET2 simulaatori töötavad välja ja seda haldavad ühisplat
vormi käitavad keskpangad ja Suomen Pankki. See koosneb vajalikust
tehnilisest infrastruktuurist, andmete lugemise vahenditest, simulatsioo
nivahenditest ning analüütilisest tarkvarast, mis installeeritakse ühisplat
vormis.
3.
TARGET2 simulaatori teenused ja tehnilised spetsifikatsioonid
määratakse täpsemalt kindlaks ühisplatvormi käitavate keskpankade ja
Suomen Pankki ning keskpankade vahelise kokkuleppega, mille kiidab
heaks nõukogu.
▼M1
Artikkel 3
1.
Turuinfrastruktuuri nõukogu koostab keskpika tähtajaga operat
sioonide töökava ja turuinfrastruktuuri ja maksete komitee koostab järe
levaatamise töökava, mida täidavad vastavalt artikli 1 lõigetele 2 ja 3
määratud töötajad, tehingutasandi andmeid kasutades.
2.
Turuinfrastruktuuri nõukogu võib avaldada tehingutasandi andmete
kasutamisel saadud teavet tingimusel, et osalejaid ega osalejate kliente
ei ole võimalik tuvastada.
3.
Turuinfrastruktuuri nõukogu teeb otsuseid lihthäälteenamusega.
Otsuse võib ümber vaadata EKP nõukogu.
4.
Turuinfrastruktuuri nõukogu teavitab EKP nõukogu regulaarselt
kõikidest käesoleva otsuse kohaldamisega seotud asjaoludest.
Artikkel 4
Ilma et see piiraks suunise EKP/2012/27 II lisa artikli 38 lõike 3 kohal
damist, koordineerib turuinfrastruktuuri nõukogu keskpankade poolt
teabe avalikustamist ja avaldamist osalejate või nende klientide maksete
kohta, mis on sätestatud viidatud artiklis.
▼B
Artikkel 5
Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa
Liidu Teatajas.

(1) Suunis EKP/2012/27, 5. detsember 2012, üleeuroopalise automatiseeritud
reaalajalise brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi (TARGET2) kohta
(ELT L 30, 30.1.2013, lk 1).

