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РЕШЕНИЯ
РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА
от 13 август 2014 година
за идентифицирането на TARGET2 като системно важна платежна система съгласно Регламент (ЕС)
№ 795/2014 относно надзорните изисквания за системно важните платежни системи
(ЕЦБ/2014/35)
(2014/533/ЕС)
УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 127, параграф 2 от него,
като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и поспециално член 3.1, член 22 и член 34.1, първо тире от него,
като взе предвид Регламент (ЕС) № 795/2014 на Европейската централна банка от 3 юли 2014 г. относно надзорните
изисквания за системно важните платежни системи (ЕЦБ/2014/28) (1), и по-специално член 1, параграфи 2 и 3 от него,
като има предвид, че:
(1)

Съгласно член 127, параграф 2, четвърто тире от Договора и член 3.1, четвърто тире от Устава на Европейската
система на централните банки и на Европейската централна банка (наричан по-долу „Уставът на ЕСЦБ“) Евросисте
мата е оправомощена да насърчава нормалното функциониране на платежните системи.

(2)

Евросистемата насърчава нормалното функциониране на платежните системи, inter alia, като осъществява надзор.

(3)

Посредством Регламент (ЕС) № 795/2014 (ЕЦБ/2014/28) Европейската централна банка (ЕЦБ) приложи принци
пите за инфраструктурите на финансовите пазари, приети от Комитета по платежни и сетълмент системи (КПСС) на
Банката за международни разплащания (БМР) и от Техническия комитет на Международната организация на коми
сиите за ценни книжа (МОКЦК) (наричани по-долу „принципите на КПСС—МОКЦК“), с които се хармонизират и
засилват съществуващите международни надзорни стандарти, inter alia, за системно важните платежни системи
(СВПС).

(4)

За да извърши дейността по идентифициране съгласно член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 795/2014
(ЕЦБ/2014/28) по отношение на TARGET2, Управителният съвет проверява дали е изпълнен критерият, посочен в
член 1, параграф 3, буква а) от Регламент (ЕС) № 795/2014 (ЕЦБ/2014/28), и дали са изпълнени два от четирите
критерия, посочени в член 1, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕС) № 795/2014 (ЕЦБ/2014/28), както е описано
в приложението към настоящото решение. За дейността по проверка, на която е основано настоящото решение, са
използвани публични данни за календарната 2012 г., съчетани с отговори на проучвания на ЕЦБ.

(5)

Съгласно Насоки ЕЦБ/2012/27 (2) TARGET2 има децентрализирана структура, свързваща множество от платежни
системи. Системните компоненти на TARGET2 са хармонизирани във възможно най-голяма степен, с някои изклю
чения при наличие на национални ограничения от правно естество. TARGET2 също така се характеризира с
единна техническа платформа, наречена единна съвместна платформа. Управителният съвет има върховна компе
тентност по отношение на TARGET2 и гарантира нейната публична функция: това правило във връзка с управле
нието е отразено в надзора над системния компонент на TARGET2,

(1) ОВ L 217, 23.7.2014 г., стр. 16.
(2) Насоки ЕЦБ/2012/27 от 5 декември 2012 г. относно Tрансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни
преводи в реално време (TARGET2) (ОВ L 30, 30.1.2013 г., стр. 1).

L 245/6

BG

Официален вестник на Европейския съюз

20.8.2014 г.

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1
Определения
Използваните в настоящото решение термини имат същото значение като тези, определени в Регламент (ЕС) № 795/2014
(ЕЦБ/2014/28).
Член 2
Идентифициране на СВПС и на оператор на СВПС
1.
Системните компоненти на TARGET2, които изпълняват критерия по член 1, параграф 3, буква а) от Регламент (ЕС)
№ 795/2014 (ЕЦБ/2014/28), се идентифицират заедно като системно важна платежна система за целите на Регламент (ЕС)
№ 795/2014 (ЕЦБ/2014/28).
2.
Операторите на системните компоненти на TARGET2, посочени в параграф 1, осигуряват спазването на изисква
нията, изложени в членове 3—21 от Регламент (ЕС) № 795/2014 (ЕЦБ/2014/28).
Член 3
Компетентен орган
ЕЦБ е компетентният орган за надзора над TARGET2.
Член 4
Влизане в сила
Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено във Франкфурт на Майн на 13 август 2014 година.
Председател на ЕЦБ
Mario DRAGHI

20.8.2014 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 245/7

ПРИЛОЖЕНИЕ

Tрансевропейска автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2), опери
рана от Евросистемата, преценена спрямо критериите, изложени в член 1, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 795/2014
(ЕЦБ/2014/28).

Критерий

а)

Отговаря на изискванията за нея да бъде подадено
уведомление за система по смисъла на Дирек
тива 98/26/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета (1) от държава членка, чиято парична
единица е еврото, или операторът ѝ е установен в
еврозоната

TARGET2

Компоненти на TARGET2, за които е подадено уведомление
за системи по смисъла на Директива 98/26/ЕО от държава
членка, чиято парична единица е еврото:
— TARGET2-OeNB
— TARGET2-BE
— TARGET2-CY
— TARGET2-Eesti
— TARGET2-Suomen Pankki-järjestelmä
— TARGET2-Banque de France
— TARGET2-BBk
— TARGET2-ECB
— TARGET2-GR
— TARGET2-Ireland
— TARGET2-Banca d'Italia
— TARGET2-Latvija
— TARGET2-LU
— TARGET2 Malta
— TARGET2-NL
— TARGET2-PT
— TARGET2-Banco de España (TARGET2-BE)
— TARGET2-SK
— TARGET2-Slovenija
Критерият е изпълнен

б), i)

Обща среднодневна стойност на обработените Обща среднодневна стойност на обработените деномини
деноминирани в евро плащания, която надвишава рани в евро плащания: 2,777 трилиона евро
10 милиарда евро
Критерият е изпълнен

б), ii)

Пазарният дял е поне един от следните:
— 15 % от общия обем на деноминираните в евро
плащания; или
— 5 % от общия обем на деноминираните в евро
трансгранични плащания; или
— 75 % от общия обем на деноминираните в евро
плащания на равнището на една държава
членка, чиято парична единица е еврото

б), iii) Трансгранична дейност (т.е. участници, установени
в държава, различна от тази на оператора на СВПС,
и/или трансгранични връзки с други платежни
системи), включваща пет или повече държави и
генерираща най-малкото 33 % от общия обем на
обработените деноминирани в евро плащания
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Критерий
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TARGET2

б), iv) Използвана за сетълмента на други инфраструктури Системните компоненти на TARGET2 се използват за сетъл
на финансовите пазари
мента на инфраструктури на финансовите пазари
Критерият е изпълнен
(1) Директива 98/26/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 1998 г. относно окончателността на сетълмента в платежните
системи и в системите за сетълмент на ценни книжа (ОВ L 166, 11.6.1998 г., стр. 45).

