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▼M1
Artikel 1
1.
Centralbankerna ska ha tillgång till Target2-extraherade uppgifter
på transaktionsnivå avseende samtliga deltagare i samtliga Target2-kom
ponenter för att säkerställa att Target2 fungerar effektivt samt för att
övervaka systemet. Centralbanker får också använda uppgifterna för att
utföra de analyser som är nödvändiga för makrotillsyn, finansiell sta
bilitet, finansiell integration, marknadsoperationer, penningpolitiska
funktioner och den gemensamma tillsynsmekanismen, i enlighet med
åtskillnadsprincipen.

2.
Tillgång till de uppgifter som avses i punkt 1 och användningen
av dessa för kvantitativa analyser och numeriska simuleringar ska be
gränsas enligt följande:

a) För att säkerställa att Target2 fungerar effektivt samt för att övervaka
systemet, en anställd och upp till tre ersättare för dels drift och dels
övervakning av Target2. Såväl de anställda som deras ersättare ska
vara personal som arbetar med driften av Target2 samt med över
vakningen av marknadsinfrastruktur.

b) För alla andra analyser en grupp på högst 15 anställda som bedriver
forskning och som samordnas av cheferna för forskningsavdelning
arna inom Europeiska centralbankssystemet.

3.
De anställda och deras ersättare får utnämnas av centralbankerna.
Utnämningar av anställda från den operativa delen, inklusive chefer för
forskningsarbetet, som ges tillgång till Target2-data i enlighet med
punkt 2, måste godkännas av styrelsen för marknadsinfrastruktur (MIB).
Utnämningen av anställda från tillsyn, som ges tillgång till Target2-data
i enlighet med punkt 2, måste godkännas av kommittén för marknads
infrastruktur och betalningar, MIPC. Samma förfaranden ska tillämpas
när dessa personer byts ut.

4.
MIB ska fastställa särskilda regler för att garantera sekretessen för
uppgifter på transaktionsnivå. Centralbankerna ska se till att de anställda
som har utnämnts enligt punkterna 2 och 3 följer dessa regler. Utan att
det påverkar tillämpningen av centralbankernas andra uppförande- och
sekretessregler ska centralbankerna förhindra att någon i den särskilt
avdelade personalen får tillgång till och använder de uppgifter som
avses i punkt 1 vid bristande efterlevnad av de särskilda regler som
MIB har fastställt. MIB ska övervaka att bestämmelserna i denna punkt
efterlevs.
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5.
ECB-rådet kan också besluta om att bevilja andra användare till
gång utifrån klara och fördefinierade regler. I sådana fall ska MIB
övervaka deras dataanvändning och särskilt att de följer både de sek
retessregler som MIB uppställer samt de sekretessregler som framgår av
artikel 38 i bilaga II till riktlinje ECB/2012/27 (1).
▼B
Artikel 2
▼M1
1.
Target2-simulatorn ska tas fram för att utföra kvantitativa analyser
och numeriska simuleringar enligt artikel 1.1.
▼B
2.
TARGET2-simulatorn ska utvecklas och underhållas av de central
banker som tillhandahåller SSP samt Suomen Pankki. Den ska omfatta
den tekniska infrastruktur samt de datautvinnings- och simuleringsverk
tyg samt analysprogram som behöver installeras hos SSP.
3.
TARGET2-simulatorns tjänster och tekniska specifikationer ska
fastställas närmare i ett avtal mellan å ena sidan de centralbanker som
tillhandahåller SSP och Suomen Pankki och å andra sidan centralban
kerna, som ska godkännas av ECB-rådet.
▼M1
Artikel 3
1.
MIB ska upprätta ett medelfristigt arbetsprogram för driften och
MIPC ska upprätta ett arbetsprogram för övervakningen som den avde
lade personalen enligt artikel 1.2 och 1.3 ska utföra med hjälp av upp
gifter på transaktionsnivå.
2.
MIB får besluta att publicera information som härrör från använd
ning av uppgifter på transaktionsnivå, förutsatt att det inte är möjligt att
identifiera deltagaren eller deltagarens kunder.
3.
MIB ska besluta med enkel majoritet. Dess beslut ska granskas av
ECB-rådet.
4.
MIB ska regelbundet informera ECB-rådet om alla frågor som rör
tillämpningen av detta beslut.
Artikel 4
Utan att detta påverkar tillämpningen av artikel 38.3 i bilaga II till
riktlinje ECB/2012/27 ska MIB samordna centralbankernas röjande
och publicering av betalningsinformation avseende en deltagare eller
en deltagares kunder enligt den artikeln.
▼B
Artikel 5
Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det offentliggörs i Euro
peiska unionens officiella tidning.

(1) Riktlinje ECB/2012/27 av den 5 december 2012 om ett transeuropeiskt auto
matiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (Target2)
(EUT L 30, 30.1.2013, s. 1).

