
DECYZJE 

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO 

z dnia 13 sierpnia 2014 r. 

w sprawie identyfikacji TARGET2 jako systemu płatności o znaczeniu systemowym zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) nr 795/2014 w sprawie wymogów nadzorczych w odniesieniu do 

systemów płatności o znaczeniu systemowym 

(EBC/2014/35) 

(2014/533/UE) 

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 127 ust. 2, 

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności 
jego art. 3 ust. 1, art. 22 oraz art. 34 ust. 1 tiret pierwsze, 

uwzględniając rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 795/2014 z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie 
wymogów nadzorczych w odniesieniu do systemów płatności o znaczeniu systemowym (EBC/2014/28) (1), w szczegól
ności jego art. 1 ust. 2 i 3, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W czwartym tiret art. 127 ust. 2 Traktatu i czwartym tiret art. 3 ust. 1 Statutu Europejskiego Systemu Banków 
Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego (zwanego dalej „Statutem ESBC”) przyznaje się Eurosystemowi 
kompetencje do popierania sprawnego funkcjonowania systemów płatności. 

(2)  Eurosystem popiera sprawne funkcjonowanie systemów płatności m.in. poprzez sprawowanie nadzoru. 

(3)  Przyjmując rozporządzenie (UE) nr 795/2014 (EBC/2014/28), Europejski Bank Centralny (EBC) wprowadził 
zasady dotyczące infrastruktur rynku finansowego wydane przez Komitet ds. Systemów Płatności i Rozrachunku 
(CPSS) Banku Rozliczeń Międzynarodowych (BIS) i komitet techniczny przy Międzynarodowej Organizacji Komisji 
Papierów Wartościowych (IOSCO) (zwane dalej „zasadami CPSS-IOSCO”), które harmonizują i wzmacniają istnie
jące międzynarodowe standardy nadzorcze, m.in. w odniesieniu do systemów płatności o znaczeniu syste
mowym. 

(4)  W celu przeprowadzenia identyfikacji TARGET2 zgodnie z art. 1 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 795/2014 
(EBC/2014/28) Rada Prezesów weryfikuje spełnianie kryterium, o którym mowa w art. 1 ust. 3 lit. a) rozporzą
dzenia (UE) nr 795/2014 (EBC/2014/28), oraz spełnianie dwóch z czterech kryteriów, o których mowa w art. 1 
ust. 3 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 795/2014 (EBC/2014/28), zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji. 
Weryfikacja, na której opiera się niniejsza decyzja, została przeprowadzona na podstawie publicznych danych za 
rok kalendarzowy 2012 połączonych z odpowiedziami na ankiety EBC. 

(5) Zgodnie z wytycznymi EBC/2012/27 (2) TARGET2 ma zdecentralizowaną strukturę łączącą wiele systemów płat
ności. Systemy będące komponentami TARGET2 są zharmonizowane w największym możliwym zakresie, przy 
uwzględnieniu określonych wyjątków związanych z ograniczeniami wynikającymi z prawa krajowego. TARGET2 
charakteryzuje się ponadto pojedynczą platformą techniczną, zwaną jednolitą wspólną platformą. Rada Prezesów 
posiada kompetencje do podejmowania ostatecznych rozstrzygnięć w odniesieniu do TARGET2 oraz ma za 
zadanie ochronę jego funkcji publicznej: to rozwiązanie w zakresie zarządzania jest odzwierciedlone w kształcie 
nadzoru nad systemami będącymi komponentami TARGET2, 
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(1) Dz.U. L 217 z 23.7.2014, s. 16. 
(2) Wytyczne EBC/2012/27 z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozra

chunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2) (Dz.U. L 30 z 30.1.2013, s. 1). 



PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Definicje 

Użyte w niniejszej decyzji określenia mają znaczenie określone w rozporządzeniu (UE) nr 795/2014 (EBC/2014/28). 

Artykuł 2 

Identyfikacja SIPS i operatora SIPS 

1. Systemy będące komponentami TARGET2 spełniające kryterium, o którym mowa w art. 1 ust. 3 lit. a) rozporzą
dzenia (UE) nr 795/2014 (EBC/2014/28), zostają zbiorowo zidentyfikowane jako system płatności o znaczeniu syste
mowym dla celów rozporządzenia (UE) nr 795/2014 (EBC/2014/28). 

2. Operatorzy systemów będących komponentami TARGET2, o których mowa w ust. 1, zapewniają spełnianie 
wymogów określonych w art. 3–21 rozporządzenia (UE) nr 795/2014 (EBC/2014/28). 

Artykuł 3 

Właściwy organ 

Właściwym organem w zakresie nadzoru nad TARGET2 jest EBC. 

Artykuł 4 

Wejście w życie 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 13 sierpnia 2014 r. 

Mario DRAGHI 

Prezes EBC  
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ZAŁĄCZNIK 

Transeuropejski zautomatyzowany błyskawiczny system rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2), 
prowadzony przez Eurosystem, w świetle kryteriów określonych w art. 1 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 795/2014 
(EBC/2014/28) 

Kryterium TARGET2 

a)  Kwalifikuje się do bycia zgłoszonym jako system 
zgodnie z dyrektywą 98/26/WE Parlamentu Euro
pejskiego i Rady (1) przez państwo członkowskie, 
którego walutą jest euro, lub jego operator ma 
siedzibę w strefie euro 

Systemy będące komponentami TARGET2 zgłoszone jako 
systemy zgodnie z dyrektywą 98/26/WE przez państwo 
członkowskie, którego walutą jest 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 

Kryterium spełnione 

b)(i)  Całkowita średnia wartość dzienna przetwarzanych 
płatności w euro przekracza 10 mld EUR 

Całkowita średnia wartość dzienna przetwarzanych płat
ności w euro: 2,777 biliona EUR 

Kryterium spełnione 

b)(ii)  Udział rynkowy jest równy przynajmniej jednej z 
poniższych wartości: 
—  15 % całkowitej liczby płatności w euro, 

— 5 % całkowitej liczby transgranicznych płat
ności w euro, 

—  75 % całkowitej liczby płatności w euro na 
poziomie państwa członkowskiego, którego 
walutą jest euro  

b)(iii)  Działalność transgraniczna (tzn. uczestnicy z 
siedzibą w państwie innym niż państwo siedziby 
operatora SIPS lub powiązania transgraniczne z 
innymi systemami płatności) obejmuje przynaj
mniej pięć państw oraz generuje minimum 33 % 
całkowitej liczby przetwarzanych płatności w euro  
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Kryterium TARGET2 

b)(iv)  Jest wykorzystywany do rozrachunku innych 
infrastruktur rynku finansowego 

Systemy będące komponentami TARGET2 są wykorzysty
wanie do rozrachunku infrastruktur rynku finansowego 

Kryterium spełnione 

(1) Dyrektywa 98/26/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 1998 r. w sprawie zamknięcia rozliczeń w systemach płat
ności i rozrachunku papierów wartościowych (Dz.U. L 166 z 11.6.1998, s. 45).   
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