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▼B
SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE
z dne 29. julija 2010
o dostopu do nekaterih podatkov iz sistema TARGET2 in njihovi
uporabi
(ECB/2010/9)
(2010/451/EU)

▼M1
Člen 1
1.
CB dostopajo do podatkov o posameznih transakcijah, prid
obljenih iz sistema TARGET2 od vseh udeležencev vseh komponent
sistema TARGET2, za potrebe zagotavljanja učinkovitega delovanja
sistema TARGET2 in pregleda nad njim. CB lahko dostopajo do teh
podatkov tudi za izvajanje analiz, ki so potrebne za makrobonitetni
nadzor, finančno stabilnost, finančno integracijo, tržne operacije, funk
cije denarne politike in enotni mehanizem nadzora, v skladu z načelom
ločenosti.

2.
Dostop do podatkov iz odstavka 1 in njihova uporaba za kvanti
tativne analize in numerične simulacije se omejita:

(a) za zagotavljanje učinkovitega delovanja in pregleda sistema
TARGET2 na po enega zaposlenega in največ tri namestnike,
posebej za delovanje in pregled sistema TARGET2. Ti zaposleni
in njihovi namestniki morajo biti zaposleni, ki se ukvarjajo z delo
vanjem sistema TARGET2 oziroma s pregledom nad tržno
infrastrukturo;

(b) za vse druge analize na skupino največ 15 zaposlenih, ki opravljajo
raziskave, katere delo usklajujejo vodje raziskovalnih oddelkov v
Evropskem sistemu centralnih bank.

3.
Zaposlene in njihove namestnike lahko izberejo CB. Izbiro zapo
slenih s področja delovanja, vključno z vodjami raziskovalnih oddelkov,
ki lahko dostopajo do podatkov iz sistema TARGET2 v skladu z
odstavkom 2, odobri Odbor za tržno infrastrukturo (MIB). Izbiro zapo
slenih s področja pregleda, ki lahko dostopajo do podatkov iz sistema
TARGET2 v skladu z odstavkom 2, odobri Odbor za tržno infrastruk
turo in plačila (MIPC). Enaki postopki veljajo za njihovo zamenjavo.

4.
Odbor MIB določi posebna pravila, s katerimi se jamči zaupnost
podatkov o posameznih transakcijah. CB morajo zagotoviti, da njihovi
zaposleni, imenovani v skladu z odstavkoma 2 in 3, ta pravila spoštu
jejo. Brez poseganja v uporabo katerih koli drugih pravil CB glede
poklicnega ravnanja in zaupnosti morajo CB kateremu koli svojemu
imenovanemu zaposlenemu v primeru nespoštovanja posebnih pravil,
ki jih je določil odbor MIB, preprečiti dostop do podatkov iz odstavka
1 in njihovo uporabo. Odbor MIB spremlja spoštovanje določb tega
odstavka.
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▼M1
5.
Svet ECB lahko tudi odloči, da se omogoči dostop drugim uporab
nikom na podlagi natančnih in vnaprej določenih pravil. V takih
primerih odbor MIB spremlja njihovo uporabo podatkov in zlasti
njihovo skladnost s pravili o zaupnosti, kakor jih je določil odbor
MIB in kakor so določena v členu 38 Priloge II k Smernici
ECB/2012/27 (1).
▼B
Člen 2
▼M1
1.
Za izvajanje kvantitativnih analiz in numeričnih simulacij iz
člena 1(1) se vzpostavi TARGET2 Simulator.
▼B
2.
TARGET2 Simulator razvijejo in vzdržujejo CB-ponudnice ESP
in centralna banka Suomen Pankki. Sestavljajo ga potrebna tehnična
infrastruktura, orodja za pridobivanje podatkov, orodja za simulacije
in programska oprema za analize, ki se namesti na ESP.
3.
Storitve in tehnične specifikacije TARGET2 Simulatorja se
podrobneje določijo v sporazumu med CB-ponudnicami ESP in
centralno banko Suomen Pankki ter CB, ki ga potrdi Svet ECB.
▼M1
Člen 3
1.
Odbor MIB določi srednjeročen program dela v zvezi z delova
njem in odbor MIPC določi srednjeročen program dela v zvezi s
pregledom, ki ga bodo opravljali zaposleni, imenovani v skladu s
členom 1(2) in (3), ter pri čemer bodo uporabljali podatke o posameznih
transakcijah.
2.
Odbor MIB lahko odloči objaviti informacije, ki izhajajo iz
uporabe podatkov o posameznih transakcijah, pod pogojem, da ni
mogoče identificirati udeležencev ali njihovih strank.
3.
Odbor MIB odloča z navadno večino. Njegove odločitve lahko
ponovno preuči Svet ECB.
4.
Odbor MIB redno obvešča Svet ECB o vseh zadevah v zvezi z
izvajanjem tega sklepa.
Člen 4
Brez poseganja v člen 38(3) Priloge II k Smernici ECB/2012/27 odbor
MIB usklajuje razkrivanje in objavljanje plačilnih informacij v zvezi z
udeležencem ali udeleženčevimi strankami s strani CB, kakor je urejeno
v navedenem členu.
▼B
Člen 5
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Evropske
unije.

(1) Smernica ECB/2012/27 z dne 5. decembra 2012 o transevropskem sistemu
bruto poravnave v realnem času (TARGET2) (UL L 30, 30.1.2013, str. 1).

