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▼B
EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,
annettu 29 päivänä heinäkuuta 2010,
tiettyihin TARGET2-tietoihin pääsystä ja niiden käytöstä
(EKP/2010/9)
(2010/451/EU)

▼M1
1 artikla
1.
Keskuspankeilla on pääsy TARGET2:sta poimittuihin kaikkien
TARGET2-osajärjestelmien kaikilta osallistujilta saatuihin tapahtumata
son tietoihin TARGET2:n tehokkaan toiminnan varmistamiseksi ja sen
valvomiseksi. Keskuspankit voivat – eriyttämisperiaatetta noudattaen –
saada tietoja myös tehdäkseen makrotason vakauden valvonnan, rahoi
tusvakauden, rahoitusmarkkinoiden yhdentymisen, markkinaoperaatioi
den, rahapoliittisten tehtävien ja yhteisen valvontamekanismin edellyttä
miä analyyseja.

2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen saantia ja käyttöä kvanti
tatiivisiin analyyseihin ja numeerisiin simulaatioihin rajoitetaan seuraa
viin:

a) TARGET2:n tehokkaan toiminnan ja valvonnan varmistamiseksi
sekä TARGET2:n operoinnin että sen valvonnan osalta kumpaankin
erikseen yksi työntekijä ja korkeintaan kolme varahenkilöä. Kyseis
ten työntekijöiden ja heidän varahenkilöidensä on oltava henkilöstöä,
joiden työtehtäviin kuuluvat TARGET2:n operointi ja markkinainf
rastruktuurin valvonta.

b) Kaikkien muiden analyysien osalta enintään 15 työntekijän ryhmä,
joka tekee Euroopan keskuspankkijärjestelmän tutkimuspäälliköiden
koordinoimaa tutkimusta.

3.
Keskuspankit voivat nimetä kyseiset työntekijät ja heidän varahen
kilönsä. TARGET2-tietojen saantiin ja käyttöön 2 kohdan nojalla oike
utettujen, operoinnista vastaavien työntekijöiden, myös tutkimuspäälli
köiden, nimeäminen edellyttää markkinainfrastruktuurilautakunnan hy
väksyntää. TARGET2-tietojen saantiin ja käyttöön 2 kohdan nojalla
oikeutettujen, valvonnasta vastaavien työntekijöiden nimeäminen edel
lyttää markkinainfrastruktuuri- ja maksujärjestelmäkomitea hyväksyntää.
Heidän korvaamiseensa sovelletaan samoja menettelyjä.

4.
Markkinainfrastruktuurilautakunta vahvistaa erityiset säännöt ta
pahtumatason tietojen luottamuksellisuuden takaamiseksi. Keskuspankit
varmistavat, että 2 ja 3 kohdan mukaisesti nimetyt työntekijät noudat
tavat näitä sääntöjä. Siinä tapauksessa, että markkinainfrastruktuurilau
takunnan vahvistamia erityisiä sääntöjä ei ole noudatettu, keskuspankit
estävät nimettyjä työntekijöitään saamasta ja käyttämästä 1 kohdassa
tarkoitettuja tietoja, tämän rajoittamatta työtehtävien hoitamiseen ja luot
tamuksellisuuteen liittyvien keskuspankkien muiden sääntöjen sovelta
mista. Markkinainfrastruktuurilautakunta valvoo, että tämän kohdan
säännöksiä noudatetaan.
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5.
EKP:n neuvosto voi myös päättää antaa tietoja muille henkilöille
tarkkojen ja ennalta määriteltyjen sääntöjen perusteella. Tällöin markki
nainfrastruktuurilautakunta valvoo, miten henkilöt käyttävät tietoja, ja eri
tyisesti, noudattavatko he sekä markkinainfrastruktuurilautakunnan vahvis
tamia luottamuksellisuussääntöjä että suuntaviivojen EKP/2012/27 (1) liit
teessä II olevassa 38 artiklassa asetettuja luottamuksellisuussääntöjä.
▼B
2 artikla
▼M1
1.
Edellä 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen kvantitatiivisten analyy
sien ja numeeristen simulaatioiden suorittamista varten perustetaan
TARGET2-simulaattori.
▼B
2.
TARGET2-simulaattorin kehittävät ja sitä ylläpitävät SSP:n tarjo
avat keskuspankit ja Suomen Pankki. Se käsittää tarvittavan teknisen
infrastruktuurin, tiedonsiirtotyökalun, simulointityökalun ja analyyttisen
ohjelmiston, joka asennetaan SSP:hen.
3.
TARGET2-simulaattorin palvelut ja tekniset eritelmät määritetään
tarkemmin SSP:n tarjoavien keskuspankkien ja Suomen Pankin sekä kes
kuspankkien välisessä sopimuksessa, jonka EKP:n neuvosto hyväksyy.
▼M1
3 artikla
1.
Tapahtumatason tietoja käyttäen markkinainfrastruktuurilautakunta
vahvistaa operointia koskevan keskipitkän aikavälin työohjelman ja
markkinainfrastruktuuri- ja maksujärjestelmäkomitea vahvistaa valvon
taa koskevan keskipitkän aikavälin työohjelman, jotka 1 artiklan 2 ja 3
kohdan mukaisesti nimetyt työntekijät toteuttavat.
2.
Markkinainfrastruktuurilautakunta voi päättää julkaista tietoja,
jotka ovat peräisin tapahtumatason tietojen käyttämisestä, kunhan osal
listujia tai osallistujien asiakkaita ei ole mahdollista tunnistaa.
3.
Markkinainfrastruktuurilautakunta tekee päätökset yksinkertaisella
enemmistöllä. EKP:n neuvosto voi ottaa sen päätökset uudelleen käsi
teltäviksi.
4.
Markkinainfrastruktuurilautakunta tiedottaa säännöllisesti EKP:n neu
vostolle kaikista seikoista, jotka koskevat tämän päätöksen soveltamista.
4 artikla
Markkinainfrastruktuurilautakunta koordinoi suuntaviivojen EKP/2012/27
liitteessä II olevassa 38 artiklassa säädettyä osallistujia tai osallistujien asi
akkaita koskevien maksutietojen antamista ja julkaisua keskuspankkien toi
mesta, tämän rajoittamatta mainitun artiklan 3 kohdan soveltamista.
▼B
5 artikla
Tämä päätös tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen kun se on
julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

(1) Suuntaviivat ECB/2012/27, annettu 5 päivänä joulukuuta 2012, Euroopan
laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (TAR
GET2) (EKP/2012/27) (EUVL L 30, 30.1.2013, s. 1).

