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BESLUIT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 29 juli 2010
inzake de toegang tot en het gebruik van bepaalde TARGET2-gegevens
(ECB/2010/9)
(2010/451/EU)
indien een dergelijke openbaarmaking niet indruist tegen
vigerend recht, elke CB gedurende het verwerkingsproces
van het betrokken TARGET2-deelsysteem met betrekking
tot de deelnemer verkregen betalingsinformatie bekend
kan maken aan: i) andere CB’s of derden die betrokken
zijn bij het verwerkingsproces van TARGET2, voor zover
dit noodzakelijk is voor het efficiënt functioneren van
TARGET2, dan wel ii) aan toezichthouders en „over
sight”-autoriteiten van lidstaten en de Unie voor zover
dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun overheids
taken.

DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie, inzonderheid op het eerste streepje en het vierde streepje
van artikel 127, lid 2,

Gelet op de statuten van het Europees Stelsel van centrale ban
ken en van de Europese Centrale Bank, inzonderheid op het
eerste en vierde streepje van artikel 3.1 en artikel 22,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Richtsnoer ECB/2007/2 van 26 april 2007 betref
fende een geautomatiseerd trans-Europees „real-time”
brutovereveningssysteem (TARGET2) werd TARGET2 in
gesteld (1).

(2)

TARGET2 functioneert op basis van één technisch plat
form, het Single Shared Platform (SSP) genaamd, beheerd
door de Deutsche Bundesbank, Banque de France en
Banca d’Italia (hierna de „SSP-leverende CB’s” genoemd).
Het heeft de juridische structuur van een veelvoud van
„real-time” brutovereveningssystemen, die elk een
TARGET2-deelsysteem vormen dat wordt beheerd door
een centrale bank van het Eurosysteem (CB). Voor zover
mogelijk harmoniseert Richtsnoer ECB/2007/2 de regels
voor de TARGET2-deelsystemen.

(3)

Het Eurosysteem voert oversight uit op TARGET2, de
ECB geeft daaraan leiding.

(4)

Artikel 38, lid 1, van bijlage II bij Richtsnoer
ECB/2007/2 — de Geharmoniseerde Voorwaarden voor
deelname aan TARGET2 (hierna de „Geharmoniseerde
Voorwaarden” genoemd) verplicht elke CB tot het bewa
ren van vertrouwelijkheid van alle gevoelige of geheime
betalingsinformatie van de deelnemers die bij die CB
TARGET2-rekeningen aanhouden, tenzij de deelnemer
schriftelijk toestemming voor bekendmaking heeft ver
leend, dan wel die bekendmaking is toegestaan of vereist
krachtens nationaal recht.

(5)

Artikel 38, lid 2 van de Geharmoniseerde voorwaarden
bepaalt desalniettemin dat deelnemers aanvaarden dat

(1) PB L 237 van 8.9.2007, blz. 1.

(6)

Slechts indien het gebruik van geaggregeerde TARGET2betalingsgegevens niet volstaat opdat de CB’s het effi
ciënte functioneren van TARGET2 kunnen garanderen,
is het noodzakelijk dat alle CB’s toegang tot gegevens
op transactieniveau hebben die zijn geselecteerd uit de
SSP van de deelnemers in alle TARGET2-deelsystemen,
waaronder indirecte deelnemers en adresseerbare BIChouders. Indien het gebruik van geaggregeerde
TARGET2-betalingsgegevens niet volstaat, wordt toegang
voor alle CB’s tot gegevens op transactieniveau eveneens
noodzakelijk voor het uitvoeren van overheidstaken van
het Eurosysteem als TARGET2-overseer.

(7)

Die toegang van CB’s tot gegevens op transactieniveau
van alle TARGET2-deelnemers dient te worden beperkt
tot het noodzakelijke, zodat de CB’s, als TARGET2-be
heerders en -overseers, kwantitatieve analyses kunnen uit
voeren van transactiestromen tussen TARGET2-deel
nemers of numerieke simulaties kunnen maken van het
TARGET2-afwikkelingsproces. Die toegang van CB’s dient
alle informatie van klanten van deelnemers uit te sluiten,
behalve wanneer die klanten indirecte deelnemers of
adresseerbare BIC-houders zijn.

(8)

Deze kwantitatieve analyses en numerieke simulaties, die
CB’s als TARGET2-beheerder uitvoeren, dienen met name
de efficiëntie van het TARGET2-design te verzekeren, op
de effecten van de prijsstellingsmechanismes toe te zien,
en kosten-batenanalyses van aanvullende kenmerken en
diensten te maken. Indien CB’s als TARGET2-overseer
zulks doen, dienen deze met name de analyse van ope
rationele storingen in TARGET2 te analyseren, verande
ringen in betalingspatronen en -timing te analyseren, li
quiditeitsniveau’s en afwikkelingsresultaten met vermin
derde liquiditeit te kwantificeren, statistische en structu
rele analyses van transactiestromen te maken, en op toe
passelijke standaards gebaseerde periodieke en ad-hoc
oversightbeoordelingen te ondersteunen.
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(9)
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Het is van groot belang de vertrouwelijkheid van gege
vens op transactieniveau te handhaven. Te dien einde
dienen de toegang tot en het gebruik van gegevens op
transactieniveau beperkt te zijn tot een kleine groep van
aangewezen CB-personeelsleden. Naast de op CB-per
soneelsleden toepasselijke regels inzake beroepsmoraliteit
en vertrouwelijkheid, dient het Payment and Settlement
Systems Comité (PSSC) van het Europees Stelsel van cen
trale banken specifieke regels vast te stellen voor de toe
gang tot en het gebruik van gegevens op transactieni
veau. CB’s dienen naleving van deze regels door hun
aangewezen personeelsleden te verzekeren en het PSSC
dient op die naleving toezicht te houden.
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HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
1.
CB’s maken op transactieniveau gebruik van de gegevens
van alle deelnemers van alle TARGET2-deelsystemen, welke ge
gevens uit TARGET2 geselecteerd zijn om het efficiënte functi
oneren van TARGET2 en het oversight erop te verzekeren.

2.
Voor elke CB is toegang tot de in lid 1 genoemde gege
vens en hun gebruik voor kwantitatieve analyses en numerieke
simulaties beperkt tot één personeelslid en maximaal drie plaats
vervangers voor de werking, en één personeelslid en maximaal
drie plaatsvervangers voor oversight van TARGET2. De per
soneelsleden en hun plaatsvervangers zijn personeelsleden belast
met het werking van TARGET2 en oversight op marktinfra
structuur.

(10)

Het PSSC moet van het gebruik van gegevens op trans
actieniveau afgeleide informatie kunnen publiceren, mits
die informatie deelnemers of klanten van deelnemers di
rect noch indirect identificeert.

(11)

Om kwantitatieve analyses en numerieke simulaties mid
dels gegevens op transactieniveau mogelijk te maken,
dient het Eurosysteem een specifiek instrument op te
zetten, de TARGET2-simulator.

3.
CB’s kunnen de personeelsleden en hun plaatsvervangers
benoemen. Het PSSC bevestigt hun benoeming. Dezelfde pro
cedure geldt voor hun vervanging.

(12)

Naast artikel 38, lid 2 van de Geharmoniseerde Voor
waarden dat gegevens op transactieniveau betreft, bepaalt
de ruimere formulering van artikel 38, lid 3 van de
Geharmoniseerde Voorwaarden dat mits de deelnemer
of de klanten van de deelnemer direct noch indirect te
identificeerbaar zijn, een CB informatie betreffende de
deelnemer of de klanten van de deelnemer kan gebrui
ken, bekendmaken of publiceren voor statistische, histo
rische, wetenschappelijke of andere doeleinden in de uit
oefening van de publieke taken van de CB of van de
taken van andere openbare lichamen waaraan de infor
matie bekend wordt gemaakt. Onverminderd de moge
lijkheid voor de CB’s dergelijke informatie uit hoofde van
dit artikel te gebruiken, bekend te maken of te publice
ren, dient het PSSC het optreden van de CB’s te coördi
neren.

4.
Het PSSC stelt specifieke regels op om de vertrouwelijk
heid van gegevens op transactieniveau te garanderen. CB’s ver
zekeren dat hun overeenkomstig de leden 2 en 3 aangewezen
personeelsleden deze regels naleven. CB’s verhinderen dat enige
van hun aangewezen personeelsleden toegang hebben tot de in
lid 1 genoemde gegevens en het gebruik ervan, indien de spe
cifieke door het PSSC opgestelde regels niet worden nageleefd,
zulks onverminderd de toepassing van enig andere regel inzake
beroepsmoraliteit of vertrouwelijkheid door CB’s. Het PSSC ziet
toe op de naleving van de bepalingen van dit lid.

(13)

Artikel 5 van Richtsnoer ECB/2007/2 specificeert de
TARGET2-bestuursniveau’s, onder meer bepalende dat
de Raad van bestuur verantwoordelijk is voor de leiding,
het beheer en de controle van TARGET2 en dat het PSSC
de Raad van bestuur assisteert als advieslichaam in alle
aangelegenheden betreffende TARGET2. Artikel 5 van
Richtsnoer ECB/2007/2 bepaalt voorts dat het PSSC de
aan de CB’s in Richtsnoer ECB/2007/2 toegekende taken
uitoefent binnen het algemene door de Raad van bestuur
gedefinieerde kader. In deze laatste hoedanigheid, dient
het PSSC bepaalde taken uit hoofde van dit besluit uit te
oefenen. Noodzakelijk zijn stemvoorschriften voor het
PSSC en de mogelijkheid voor de Raad van bestuur de
PSSC-besluiten te herzien.

Artikel 2
1.
De TARGET2-simulator wordt opgezet voor de uitvoering
van in artikel 1, lid 2 genoemde kwantitatieve analyses en
numerieke simulaties.

2.
De TARGET2-simulator wordt ontwikkeld en onderhou
den door de SSP leverende CB’s en Suomen Pankki. Het omvat
de noodzakelijke technische infrastructuur, instrumenten voor
gegevensextractie, simulatie-instrumenten en de in het SSP te
installeren analytische software.

3.
Onder goedkeuring door de Raad van bestuur worden de
diensten en technische specificaties van de TARGET2-simulator
nader vastgelegd in een overeenkomst tussen de het SSP leve
rende CB’s en Suomen Pankki en de CB’s.

Artikel 3
(14)

Middels een overeenkomst tussen het Eurosysteem en de
aan TARGET2 aangesloten centrale banken, die geen deel
uitmaken van het Eurosysteem, zullen de bepalingen van
dit besluit zullen tevens van toepassing zijn op deze
banken,

1.
Het PSSC stelt operationele en oversight werkprogramma’s
op voor de middellange termijn, welke programma’s worden
uitgevoerd door overeenkomstig artikel 1, lid 2 en 3 aange
wezen personeelsleden, die gegevens op transactieniveau gebrui
ken.
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2.
Het PSSC kan besluiten de uit het gebruik van gegevens
op transactieniveau afgeleide informatie te publiceren, mits deel
nemers dan wel klanten van deelnemers niet geïdentificeerd
kunnen worden.
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door CB’s van betalingsinformatie betreffende een deelnemer of
de klanten van een deelnemer zoals in dat artikel bepaald.

Artikel 5
3.
Het PSSC besluit bij gewone meerderheid. De Raad van
bestuur kan hun besluiten herzien.

Dit besluit treedt op de dag volgend op de publicatie in het
Publicatieblad van de Europese Unie in werking.

4.
Het PSSC informeert de Raad van bestuur regelmatig over
alle aangelegenheden die de tenuitvoerlegging van dit besluit
betreffen.

Gedaan te Frankfurt am Main, 29 juli 2010.

Artikel 4
Onverminderd artikel 38, lid 3 van de Geharmoniseerde Voor
waarden, coördineert het PSSC de bekendmaking en publicatie

Namens de Raad van bestuur van de ECB
De president van de ECB
Jean-Claude TRICHET

