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ROZHODNUTIA
ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY
z 13. augusta 2014
o označení systému TARGET2 za systémovo dôležitý platobný systém podľa nariadenia (EÚ)
č. 795/2014 o požiadavkách v oblasti dohľadu nad systémovo dôležitými platobnými systémami
(ECB/2014/35)
(2014/533/EÚ)
RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 127 ods. 2,
so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 3.1,
článok 22 a článok 34.1 prvú zarážku,
so zreteľom na nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 795/2014 z 3. júla 2014 o požiadavkách v oblasti dohľadu
nad systémovo dôležitými platobnými systémami (ECB/2014/28) (1), a najmä na jeho článok 1 ods. 2 a 3,
keďže:
(1)

Článok 127 ods. 2 štvrtá zarážka zmluvy a článok 3.1 štvrtá zarážka Štatútu Európskeho systému centrálnych
bánk a Európskej centrálnej banky (ďalej len „štatút ESCB“) splnomocňujú Eurosystém, aby podporoval plynulú
prevádzku platobných systémov.

(2)

Eurosystém podporuje plynulú prevádzku platobných systémov okrem iného výkonom dohľadu.

(3)

Európska centrálna banka (ECB) implementovala prostredníctvom nariadenia (EÚ) č. 795/2014 (ECB/2014/28)
zásady pre infraštruktúry finančného trhu (ďalej len „zásady CPSS-IOSCO“), ktoré vydal Výbor pre platobné
systémy a systémy zúčtovania (Committee on Payment and Settlement Systems – CPSS) Banky pre medzinárodné
zúčtovanie (Bank for International Settlements – BIS) a technický výbor Medzinárodnej organizácie komisií pre
cenné papiere (International Organization of Securities Commissions – IOSCO), ktorými sa harmonizujú a posil
ňujú existujúce medzinárodné normy v oblasti dohľadu okrem iného pre systémovo dôležité platobné systémy
(SDPS).

(4)

V rámci hodnotenia, či možno TARGET2 označiť za SDPS v súlade s článkom 1 ods. 2 nariadenia (EÚ)
č. 795/2014 (ECB/2014/28), Rada guvernérov overila, že je splnené kritérium stanovené v článku 1 ods. 3
písm. a) nariadenia (EÚ) č. 795/2014 (ECB/2014/28) a že sú splnené dve zo štyroch kritérií stanovených
v článku 1 ods. 3 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 795/2014 (ECB/2014/28), ako sa uvádza v prílohe k tomuto
rozhodnutiu. Na účely hodnotenia, ktorého výsledkom je toto rozhodnutie, sa použili verejne dostupné údaje za
kalendárny rok 2012, ako aj odpovede poskytnuté v rámci prieskumov ECB.

(5)

Podľa usmernenia ECB/2012/27 (2) má TARGET2 decentralizovanú štruktúru, v rámci ktorej sa spája viacero
platobných systémov. Systémy, ktoré sú súčasťou TARGET2, sú v čo najväčšej miere zosúladené, s výnimkou urči
tých obmedzení vyplývajúcich z vnútroštátneho práva. TARGET2 sa tiež vyznačuje jednotnou technickou plat
formou nazývanou jednotná spoločná platforma. Rada guvernérov má vo vzťahu k TARGET2 právomoc rozho
dovať s konečnou platnosťou a zabezpečuje plnenie jeho verejnej funkcie: tomuto spôsobu riadenia zodpovedá
dohľad nad systémami, ktoré sú súčasťou TARGET2,

(1) Ú. v. EÚ L 217, 23.7.2014, s. 16.
(2) Usmernenie ECB/2012/27 z 5. decembra 2012 o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého vyrovnania platieb
v reálnom čase (TARGET2), (Ú. v. EÚ L 30, 30.1.2013, s. 1).
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PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1
Vymedzenie pojmov
Pojmy uvedené v tomto rozhodnutí majú rovnaký význam ako pojmy uvedené v nariadení (EÚ) č. 795/2014
(ECB/2014/28).
Článok 2
Označenie SDPS a prevádzkovateľa SDPS
1.
Systémy, ktoré sú súčasťou TARGET2, a ktoré spĺňajú kritérium stanovené v článku 1 ods. 3 písm. a) nariade
nia (EÚ) č. 795/2014 (ECB/2014/28), sa na účely nariadenia (EÚ) č. 795/2014 (ECB/2014/28) spoločne označujú za
systémovo dôležitý platobný systém.
2.
Prevádzkovatelia systémov, ktoré sú súčasťou TARGET2, a ktoré sú uvedené v odseku 1, zabezpečujú dodržiavanie
požiadaviek stanovených v článkoch 3 až 21 nariadenia (EÚ) č. 795/2014 (ECB/2014/28).
Článok 3
Príslušný orgán
ECB je orgánom príslušným na dohľad nad TARGET2.
Článok 4
Nadobudnutie účinnosti
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť v deň jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Vo Frankfurte nad Mohanom 13. augusta 2014
Prezident ECB
Mario DRAGHI

20.8.2014

Úradný vestník Európskej únie

SK

L 245/7

PRÍLOHA

Hodnotenie súladu Transeurópskeho automatizovaného expresného systému hrubého vyrovnania platieb v reálnom čase
(TARGET2) s kritériami uvedenými v článku 1 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 795/2014 (ECB/2014/28)

Kritérium

a)

členský štát, ktorého menou je euro, ho môže
oznámiť ako systém podľa smernice Európskeho
parlamentu a Rady 98/26/ES (1) alebo jeho
prevádzkovateľ má sídlo v eurozóne

TARGET2

Systémy, ktoré sú súčasťou TARGET2, oznámené ako
systémy podľa smernice 98/26/ES členskými štátmi,
ktorých menou je 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
Kritérium splnené

b) i)

celková výška platieb v eurách spracovaných za Celková priemerná výška platieb v eurách spracovaných za
deň v priemere presahuje 10 miliárd EUR
deň: 2,777 bilióna EUR
Kritérium splnené

b) ii)

pre podiel platobného systému na trhu platí
najmenej jedna z uvedených skutočností:
— predstavuje 15 % celkového objemu platieb
v eurách alebo
— predstavuje 5 % celkového objemu cezhranič
ných platieb v eurách,
— predstavuje 75 % celkového objemu platieb
v eurách na úrovni členského štátu, ktorého
menou je euro

b) iii)

jeho cezhraničná činnosť (t. j. účastníci so sídlom
v inom štáte než v štáte prevádzkovateľa SDPS
a/alebo cezhraničné prepojenia s inými platobnými
systémami) sa týka najmenej piatich štátov a pred
stavuje najmenej 33 % celkového objemu platieb
v eurách, ktoré SDPS spracoval
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Kritérium

b) iv)

20.8.2014
TARGET2

iné infraštruktúry finančného trhu ho využívajú na Infraštruktúry finančného trhu využívajú systémy, ktoré sú
vyrovnanie
súčasťou TARGET2, na vyrovnanie
Kritérium splnené

(1) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/26/ES z 19. mája 1998 o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a zúčtovacích
systémoch cenných papierov (Ú. v. ES L 166, 11.6.1998, s. 45).

