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DECIZII
DECIZIA BĂNCII CENTRALE EUROPENE
din 13 august 2014
privind identificarea TARGET2 ca sistem de plăți de importanță sistemică în temeiul Regulamen
tului (UE) nr. 795/2014 privind cerințele de monitorizare pentru sistemele de plăți de importanță
sistemică
(BCE/2014/35)
(2014/533/UE)
CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 127 alineatul (2),
având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 3.1,
articolul 22 și articolul 34.1 prima liniuță,
având în vedere Regulamentul (UE) nr. 795/2014 al Băncii Centrale Europene din 3 iulie 2014 privind cerințele de
monitorizare pentru sistemele de plăți de importanță sistemică (BCE/2014/28) (1), în special articolul 1 alineatele (2)
și (3),
întrucât:
(1)

Articolul 127 alineatul (2) a patra liniuță din Tratat și articolul 3.1 a patra liniuță din Statutul Sistemului Euro
pean al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare „Statutul SEBC”) atribuie Eurosis
temului misiunea de a promova buna funcționare a sistemelor de plăți.

(2)

Eurosistemul promovează buna funcționare a sistemelor de plăți, printre altele, prin efectuarea monitorizării.

(3)

Banca Centrală Europeană (BCE) a implementat, prin Regulamentul (UE) nr. 795/2014 (BCE/2014/28), Principiile
pentru infrastructurile piețelor financiare emise de Comitetul pentru sisteme de plăți și decontări (CPSS) al Băncii
Reglementelor Internaționale (BRI) și de Comitetul tehnic al Organizației Internaționale a Comisiilor de Valori
Mobiliare (International Organization of Securities Commissions — IOSCO) (denumite în continuare „principiile
CPSS-IOSCO”), care armonizează și consolidează standardele internaționale de monitorizare existente, printre
altele, pentru sistemele de plăți de importanță sistemică (SPIS).

(4)

Pentru efectuarea exercițiului de identificare prevăzut la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (UE)
nr. 795/2014 (BCE/2014/28) pentru TARGET2, Consiliul guvernatorilor verifică dacă este îndeplinit criteriul
menționat la articolul 1 alineatul (3) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 795/2014 (BCE/2014/28) și dacă sunt
îndeplinite două dintre cele patru criterii menționate la articolul 1 alineatul (3) litera (b) din Regulamentul (UE)
nr. 795/2014 (BCE/2014/28), astfel cum este menționat în anexa la prezenta decizie. Pentru exercițiul de verifi
care pe care se bazează prezenta decizie au fost utilizate datele publice pentru anul calendaristic 2012, combinate
cu răspunsurile la sondajul BCE.

(5)

În temeiul Orientării BCE/2012/27 (2) TARGET2 are o structură descentralizată care face legătura între o multitu
dine de sisteme de plăți. Sistemele componente ale TARGET2 sunt armonizate în cea mai mare măsură posibilă,
cu anumite excepții în cazul unor constrângeri impuse de dreptul național. De asemenea, TARGET2 este caracte
rizat printr-o platformă tehnică unică, denumită platformă comună unică. Consiliul guvernatorilor are compe
tență finală în privința TARGET2 și salvgardează rolul public al acestuia: acest mecanism de guvernanță se reflectă
în monitorizarea sistemelor componente ale TARGET2.

(1) JO L 217, 23.7.2014, p. 16.
(2) Orientarea BCE/2012/27 din 5 decembrie 2012 privind Sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în
timp real (TARGET2) (JO L 30, 30.1.2013, p. 1).
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ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Definiții
Termenii utilizați în prezenta decizie au sensul stabilit în Regulamentul (UE) nr. 795/2014 (BCE/2014/28).
Articolul 2
Identificarea SIPS ca operator SIPS
(1) În sensul Regulamentului (UE) nr. 795/2014 (BCE/2014/28), sistemele componente ale TARGET2 care îndeplinesc
criteriul prevăzut la articolul 1 alineatul (3) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 795/2014 (BCE/2014/28) sunt identifi
cate colectiv ca un sistem de plăți de importanță sistemică.
(2) Operatorii sistemelor componente ale TARGET2 menționate la alineatul (1) asigură conformitatea cu cerințele
prevăzute la articolele 3-21 din Regulamentul (UE) nr. 795/2014 (BCE/2014/28).
Articolul 3
Autoritatea competentă
BCE este autoritatea competentă pentru monitorizarea TARGET2.
Articolul 4
Intrare în vigoare
Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 13 august 2014.
Președintele BCE
Mario DRAGHI
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ANEXĂ

Sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2), operat de Euro
sistem și evaluat pe baza criteriilor prevăzute la articolul 1 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 795/2014
(BCE/2014/28)

Criteriu

(a)

este eligibil să fie notificat ca sistem în conformi
tate cu Directiva 98/26/CE a Parlamentului Euro
pean și a Consiliului (1) de către un stat membru a
cărui monedă este euro sau operatorul său este
stabilit în zona euro;

TARGET2

Componentele TARGET2 notificate ca sisteme în temeiul
Directivei 98/26/CE de către un stat membru a cărui
monedă este euro:
— 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
Criteriu îndeplinit

(b) (i)

valoarea medie zilnică totală a plăților exprimate Valoarea medie zilnică totală a plăților exprimate în euro
în euro procesate depășește 10 miliarde EUR;
procesate: 2 777 000 000 000 EUR
Criteriu îndeplinit

(b) (ii) cota de piață se ridică la cel puțin la unul dintre
următoarele niveluri:
— 15 % din volumul total de plăți exprimate în
euro; sau
— 5 % din volumul total de plăți transfrontaliere
exprimate în euro; sau
— 75 % din volumul total de plăți exprimate în
euro la nivelul unui stat membru a cărui
monedă este euro;
(b) (iii) activitatea transfrontalieră (respectiv, participanți
stabiliți în altă țară decât cea a operatorului SIPS
și/sau legături transfrontaliere cu alte sisteme de
plăți) implică cinci sau mai multe țări și generează
minim 33 % din volumul total de plăți exprimate
în euro procesate;
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Criteriu

(b) (iv) utilizat pentru decontarea altor IPF.

20.8.2014
TARGET2

Sistemele componente ale TARGET2 sunt utilizate pentru
decontarea IFM
Criteriu îndeplinit

(1) Directiva 98/26/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 mai 1998 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele
de plăți și de decontare a titlurilor de valoare (JO L 166, 11.6.1998, p. 45).

