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ROZHODNUTÍ
ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY
ze dne 13. srpna 2014
o určení systému TARGET2 jako systémově významného platebního systému podle nařízení (EU)
č. 795/2014 o požadavcích v oblasti dozoru nad systémově významnými platebními systémy
(ECB/2014/35)
(2014/533/EU)
RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 127 odst. 2 této smlouvy,
s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na článek 3.1, článek 22
a čl. 34.1 první odrážku tohoto statutu,
s ohledem na nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 795/2014 ze dne 3. července 2014 o požadavcích v oblasti
dozoru nad systémově významnými platebními systémy (ECB/2014/28) (1), a zejména čl. 1 odst. 2 a 3 uvedeného naří
zení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Čl. 127 odst. 2 čtvrtá odrážka Smlouvy a čl. 3.1 čtvrtá odrážka statutu Evropského systému centrálních bank
a Evropské centrální banky (dále jen „statut ESCB“) zmocňují Eurosystém k tomu, aby podporoval plynulé fungo
vání platebních systémů.

(2)

Eurosystém podporuje plynulé fungování platebních systémů mimo jiné tím, že vykonává dozor.

(3)

Evropská centrální banka (ECB) prostřednictvím nařízení (EU) č. 795/2014 (ECB/2014/28) provedla zásady pro
infrastruktury finančního trhu, které vydal Výbor pro platební a zúčtovací systémy (CPSS) Banky pro mezinárodní
platby (BIS) a technický výbor Mezinárodní organizace komisí pro cenné papíry (IOSCO) (dále jen „zásady CPSSIOSCO“) a které harmonizují a posilují stávající mezinárodní standardy dozoru mimo jiné v případě systémově
významných platebních systémů (SIPS).

(4)

S cílem určit platební systémy ve smyslu čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) č. 795/2014 (ECB/2014/28) Rada guvernérů
potvrzuje, že v případě systému TARGET2 je splněno kritérium vymezené v čl. 1 odst. 3 písm. a) nařízení (EU)
č. 795/2014 (ECB/2014/28), jakož i dvě ze čtyř kritérií vymezených v čl. 1 odst. 3 písm. b) nařízení (EU)
č. 795/2014 (ECB/2014/28), jak je uvedeno v příloze tohoto rozhodnutí. Pro účely potvrzení, na kterém se toto
rozhodnutí zakládá, byly použity veřejné údaje za kalendářní rok 2012 spolu s výsledky zjišťování, která provedla
ECB.

(5)

Podle obecných zásad ECB/2012/27 (2) má TARGET2 decentralizovanou strukturu spočívající ve vzájemném
propojení souboru platebních systémů. Systémy, které jsou součástí TARGET2, jsou s určitými výjimkami
v případě omezení, jež vyplývají z vnitrostátních právních předpisů, v nejvyšší možné míře harmonizovány.
Hlavním znakem systému TARGET2 je též jednotná technická platforma s názvem Jednotná sdílená platforma.
Rada guvernérů má ve vztahu k TARGET2 nejvyšší pravomoc a zabezpečuje jeho veřejnou funkci. Tento systém
řízení se odráží v dozoru nad systémy, které jsou součástí TARGET2,

(1) Úř. věst. L 217, 23.7.2014, s. 16.
(2) Obecné zásady ECB/2012/27 ze dne 5. prosince 2012 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb
v reálném čase (TARGET2) (Úř. věst. L 30, 30.1.2013, s. 1).
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PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Definice
Výrazy použité v tomto rozhodnutí mají stejný význam jako v nařízení (EU) č. 795/2014 (ECB/2014/28).
Článek 2
Určení systému SIPS a provozovatel SIPS
1.
Systémy, které jsou součástí TARGET2, které splňují kritérium uvedené v čl. 1 odst. 3 písm. a) nařízení (EU)
č. 795/2014 (ECB/2014/28), se pro účely nařízení (EU) č. 795/2014 (ECB/2014/28) společně určují jako systémově
významný platební systém.
2.
Provozovatelé systémů, které jsou součástí TARGET2 ve smyslu odstavce 1, zajistí soulad s požadavky vymezenými
v článcích 3 až 21 nařízení (EU) č. 795/2014 (ECB/2014/28).
Článek 3
Příslušný orgán
ECB je příslušným orgánem dozoru nad systémem TARGET2.
Článek 4
Vstup v platnost
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 13. srpna 2014.
Prezident ECB
Mario DRAGHI
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PŘÍLOHA

Transevropský expresní automatizovaný systém zúčtování plateb v reálném čase (TARGET2) provozovaný Eurosystémem
– posouzení podle kritérií vymezených v čl. 1 odst. 3 nařízení (EU) č. 795/2014 (ECB/2014/28)

Kritérium

a)

způsobilý k tomu, aby jej členský stát, jehož
měnou je euro, oznámil jako systém podle směr
nice Evropského parlamentu a Rady 98/26/ES (1),
nebo provozovatel je usazen v eurozóně

TARGET2

Systémy, které jsou součástí TARGET2, které byly člen
skými státy, jejichž měnou je euro, oznámeny jako systémy
podle směrnice 98/26/ES:
— 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
Kritérium splněno

b) i)

celková denní průměrná hodnota zpracovaných Celková denní průměrná hodnota zpracovaných plateb
plateb v eurech je vyšší než 10 miliard EUR
v eurech: 2,777 bilionu
Kritérium splněno

b) ii)

tržní podíl je alespoň jedním z těchto podílů:
— 15 % celkového objemu plateb v eurech,
— 5 % celkového objemu přeshraničních plateb
v eurech,
— 75 % celkového objemu plateb v eurech na
úrovni členského státu, jehož měnou je euro

b) iii)

přeshraniční činnost (tj. účastníci usazení v zemi
jiné, než je země provozovatele SIPS, a/nebo přes
hraniční propojení s jinými platebními systémy)
zahrnuje pět či více zemí a představuje minimálně
33 % celkového objemu zpracovaných plateb
v eurech
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Kritérium

b) iv)

20.8.2014
TARGET2

je využíván k zúčtování ostatních infrastruktur Systémy, které jsou součástí TARGET2, jsou využívány
finančního trhu
k zúčtování infrastruktur finančního trhu
Kritérium splněno

(1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/26/ES ze dne 19. května 1998 o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech
a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry (Úř. věst. L 166, 11.6.1998, s. 45).

