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SKLEPI
SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE
z dne 13. avgusta 2014
o določitvi sistema TARGET2 kot sistemsko pomembnega plačilnega sistema v skladu z Uredbo
(EU) št. 795/2014 o pregledniških zahtevah za sistemsko pomembne plačilne sisteme
(ECB/2014/35)
(2014/533/EU)
SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti člena 127(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti člena 3.1, člena 22 in
prve alinee člena 34.1 Statuta,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 795/2014 Evropske centralne banke z dne 3. julija 2014 o pregledniških zahtevah za
sistemsko pomembne plačilne sisteme (ECB/2014/28) (1) ter zlasti členov 1(2) in 1(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Četrta alinea člena 127(2) Pogodbe in četrta alinea člena 3.1 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in
Evropske centralne banke (v nadaljnjem besedilu: Statut ESCB) pooblaščata Eurosistem, da podpira nemoteno
delovanje plačilnih sistemov.

(2)

Eurosistem podpira nemoteno delovanje plačilnih sistemov med drugim z opravljanjem pregleda.

(3)

Evropska centralna banka (ECB) je z Uredbo (EU) št. 795/2014 (ECB/2014/28) izvedla načela za infrastrukture
finančnega trga, ki sta jih izdala Odbor za plačilne in poravnalne sisteme (CPSS) Banke za mednarodne poravnave
(BIS) in tehnični odbor Mednarodnega združenja nadzornikov trga vrednostnih papirjev (IOSCO) (v nadaljnjem
besedilu: načela CPSS-IOSCO) ter ki usklajujejo in krepijo obstoječe mednarodne standarde za pregled nad, med
drugim, sistemsko pomembnimi plačilnimi sistemi (SPPS).

(4)

S ciljem določiti SPPS v skladu s členom 1(2) Uredbe (EU) št. 795/2014 (ECB/2014/28) Svet ECB v zvezi s
sistemom TARGET2 potrjuje, da je merilo iz točke (a) člena 1(3) Uredbe (EU) št. 795/2014 (ECB/2014/28) izpol
njeno, izpolnjeni pa sta tudi dve od štirih meril iz točke (b) člena 1(3) Uredbe (EU) št. 795/2014 (ECB/2014/28),
kakor je opisano v Prilogi k temu sklepu. Pri preverjanju, na katerem temelji ta sklep, so bili uporabljeni javni
podatki za koledarsko leto 2012, v kombinaciji z odgovori iz vprašalnikov ECB.

(5)

V skladu s Smernico ECB/2012/27 (2) ima sistem TARGET2 decentralizirano strukturo, ki med seboj povezuje
množico plačilnih sistemov. Komponente sistema TARGET2 so usklajene v največji možni meri, z nekaterimi izje
mami v primeru nacionalnih pravnih omejitev. Za sistem TARGET2 je značilna tudi enotna tehnična platforma,
imenovana enotna skupna platforma. Svet ECB ima končno pristojnost v zvezi s sistemom TARGET2 in varuje
njegovo javno funkcijo: ta ureditev upravljanja se odraža pri pregledu komponent sistema TARGET2 –

(1) UL L 217, 23.7.2014, str. 16.
(2) Smernica ECB/2012/27 z dne 5. decembra 2012 o transevropskem sistemu bruto poravnave v realnem času (TARGET2) (UL L 30,
30.1.2013, str. 1).
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SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1
Opredelitev pojmov
Pojmi, ki se uporabljajo v tem sklepu, imajo enak pomen kot pojmi v Uredbi (EU) št. 795/2014 (ECB/2014/28).
Člen 2
Določitev SPPS in upravljavca SPPS
1.
Komponente sistema TARGET2, ki izpolnjujejo merilo iz točke (a) člena 1(3) Uredbe (EU) št. 795/2014
(ECB/2014/28), se za namene Uredbe (EU) št. 795/2014 (ECB/2014/28) skupaj določijo kot sistemsko pomemben
plačilni sistem.
2.
Upravljavci komponent sistema TARGET2, omenjenih v odstavku 1, zagotavljajo skladnost z zahtevami, določe
nimi v členih 3 do 21 Uredbe (EU) št. 795/2014 (ECB/2014/28).
Člen 3
Pristojni organ
ECB je pristojni organ za pregled nad sistemom TARGET2.
Člen 4
Začetek veljavnosti
Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Frankfurtu na Majni, 13. avgusta 2014
Predsednik ECB
Mario DRAGHI
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PRILOGA

Transevropski sistem bruto poravnave v realnem času (TARGET2), ki ga upravlja Eurosistem, ocenjen glede na merila iz
člena 1(3) Uredbe (EU) št. 795/2014 (ECB/2014/28)

Merilo

(a)

primeren za priglasitev kot sistem v skladu
Direktivo 98/26/ES Evropskega parlamenta
Sveta (1) s strani države članice, katere valuta
euro, ali njegov upravljavec je ustanovljen
euroobmočju

Sistem TARGET2

z
in
je
v

Komponente sistema TARGET2, priglašene kot sistemi v
skladu z Direktivo 98/26/ES s strani držav članic, katerih
valuta 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
Merilo izpolnjeno

(b) (i)

povprečna skupna dnevna vrednost obdelanih Povprečna skupna dnevna vrednost obdelanih plačil, deno
plačil, denominiranih v eurih, presega
miniranih v eurih: 2,777 trilijona EUR
10 milijard EUR
Merilo izpolnjeno

(b) (ii) tržni delež najmanj:
— 15 % skupnega števila plačil, denominiranih v
eurih, ali
— 5 % skupnega števila čezmejnih plačil, denomi
niranih v eurih, ali
— 75 % skupnega števila plačil, denominiranih v
eurih, na ravni države članice, katere valuta je
euro

(b) (iii) čezmejna dejavnost (tj. udeleženci, ustanovljeni v
drugi državi kot upravljavec SPPS, in/ali čezmejne
povezave z drugimi plačilnimi sistemi) zajema pet
ali več držav in ustvari najmanj 33 % skupnega
števila obdelanih plačil, denominiranih v eurih
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Merilo

(b) (iv) uporablja se za poravnavo drugih IFT

20.8.2014
Sistem TARGET2

Komponente sistema TARGET2 se uporabljajo za porav
navo IFT.
Merilo izpolnjeno

(1) Direktiva 98/26/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 1998 o dokončnosti poravnave pri plačilih in sistemih porav
nave vrednostnih papirjev (UL L 166, 11.6.1998, str. 45).

