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Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem
vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai
Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett
hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül
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▼B
AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK HATÁROZATA
(2010. július 29.)
egyes TARGET2-adatokhoz való hozzáférésről és azok felhasználá
sáról
(EKB/2010/9)
(2010/451/EU)

▼M1
1. cikk
(1)
A KB-k a TARGET2 hatékony működése biztosításának és felvi
gyázásának céljára hozzáféréssel rendelkeznek az összes TARGET2
tagrendszer összes résztvevőjének a TARGET2-ből kivont tranzakció
szintű adataihoz. A KB-k a makroprudenciális felvigyázás, a pénzügyi
stabilitás, a pénzügyi integráció, a piaci műveletek, a monetáris politikai
funkciók és – az elkülönítés elvével összhangban – az egységes felügye
leti mechanizmus céljára szükséges elemzések elvégzése érdekében is
hozzáférhetnek az adatokhoz.

(2)
Az (1) bekezdésben említett adatokhoz való hozzáférés és azok
kvantitatív elemzésekhez és számszaki szimulációkhoz való felhaszná
lása a következőkre korlátozott:

a) a TARGET2 hatékony működésének és felvigyázásának biztosítása
érdekében a személyzet egy tagja és legfeljebb három helyettes,
külön-külön a TARGET2 üzemeltetése, illetve felvigyázása tekinte
tében. A személyzet e tagjainak és helyetteseiknek a TARGET2
üzemeltetésével és a piaci infrastruktúrák felülvigyázásával foglal
kozók közül kell kikerülniük;

b) valamennyi egyéb elemzés céljára a személyzet legfeljebb 15, kuta
tást végző tagjából álló csoport, amelyet a Központi Bankok Európai
Rendszerének kutatási vezetői koordinálnak.

(3)
A személyzet tagjait és helyetteseiket a KB-k jelölhetik ki. A
személyzet üzemeltetési területhez tartozó, a (2) bekezdésnek megfele
lően a TARGET2 adatokhoz való hozzáférésre jogosult tagjainak kije
lölése, a kutatási vezetőket is beleértve, a Piaci Infrastruktúra Tanács
(Market Infrastructure Board, MIB) általi megerősítéshez kötött. A
személyzet felvigyázási területhez tartozó, a (2) bekezdésnek megfele
lően a TARGET2 adatokhoz való hozzáférésre jogosult tagjainak kije
lölése a Piaci Infrastruktúra és Pénzforgalmi Bizottság (Market Infrast
ructure and Payments Committee, MIPC) általi megerősítéshez kötött.
Helyetteseikre ugyanezek az eljárások irányadók.

(4)
A MIB külön szabályokat állapít meg a tranzakciószintű adatok
titkosságának garantálására. A KB-k biztosítják, hogy a személyzetük
(2) és (3) bekezdés szerint kijelölt tagjai e szabályokat betartsák. A
KB-k bármely más szakmai magatartási és titoktartási szabálya alkal
mazásának sérelme nélkül a MIB által megállapított külön szabályok be
nem tartása esetében a KB-k megakadályozzák, hogy személyzetük
bármely kijelölt tagja hozzáférhessen az (1) bekezdésben említett
adatokhoz, illetve felhasználhassa azokat. A MIB figyelemmel kíséri e
bekezdés rendelkezéseinek betartását.
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▼M1
(5)
A Kormányzótanács továbbá dönthet úgy, hogy pontos és előre
meghatározott szabályok alapján más felhasználók részére is hozzáférést
biztosít. Ilyen esetekben a MIB figyelemmel kíséri az adatfelhasználá
sukat és különösen – a MIB által megállapított, valamint az
EKB/2012/27 iránymutatás (1) II. mellékletének 38. cikkében foglaltak
szerinti – titoktartási szabályok betartását.
▼B
2. cikk
▼M1
(1)
Az 1. cikk (1) bekezdésében említett kvantitatív elemzések és
számszaki szimulációk céljaira létre kell hozni a TARGET2-szimulátort.
▼B
(2)
A TARGET2-szimulátort az SSP-t szolgáltató KB-k és a Suomen
Pankki fejleszti ki és tartja karban. A szimulátor a szükséges műszaki
infrastruktúrából, adatkigyűjtési eszközökből, szimulációs eszközökből
és az SSP-ben telepítendő elemzőszoftverből áll.
(3)
A TARGET2-szimulátor szolgáltatási és műszaki leírásának rész
letesebb meghatározására az SSP-t szolgáltató KB-k és a Suomen
Pankki közötti megállapodásban kerül sor, és azt a Kormányzótanács
hagyja jóvá.
▼M1
3. cikk
(1)
A MIB tranzakciószintű adatok felhasználásával középtávú
üzemeltetési munkaprogramot, a MIPC pedig felvigyázói munkaprog
ramot fogad el, amelyeket a személyzet 1. cikk (2) és (3) bekezdésének
megfelelően kijelölt tagjainak teljesíteniük kell.
(2)
A MIB dönthet úgy, hogy a tranzakciószintű adatok felhasználá
sából kinyert információkat közzéteszi, amennyiben azokból a részt
vevők vagy a résztvevők ügyfeleinek azonosítása nem lehetséges.
(3)
A MIB határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Határozatait a
Kormányzótanács felülvizsgálhatja.
(4)
A MIB rendszeresen tájékoztatja a Kormányzótanácsot az e hatá
rozat alkalmazásához kapcsolódó minden kérdésről.
4. cikk
Az EKB/2012/27 iránymutatás II. melléklete 38. cikke (3) bekezdésének
sérelme nélkül a MIB koordinálja a résztvevőkre vagy a résztvevők
ügyfeleire vonatkozó pénzforgalmi információk KB-k általi, az említett
cikkben foglaltak szerinti nyilvánosságra hozatalát és közzétételét.
▼B
5. cikk
Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését
követő napon lép hatályba.

(1) Az EKB/2012/27 iránymutatás (2012. december 5.) a transzeurópai automa
tizált valós idejű bruttó elszámolású rendszerről (TARGET2) (HL L 30.,
2013.1.30., 1. o.).

