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DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2021/730
z dnia 29 kwietnia 2021 r.
zmieniająca decyzję (UE) 2019/1349 w sprawie procedury i warunków wykonywania przez
właściwy organ niektórych uprawnień w zakresie nadzoru nad systemami płatności o znaczeniu
systemowym (EBC/2021/19)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności art. 127 ust. 2,
uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności
art. 3 ust. 1, art. 22 oraz pierwsze tiret art. 34 ust. 1,
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 art. 21 ust. 2,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Rozporządzenie (UE) nr 795/2014 (EBC/2014/28) ustanawia wymogi w zakresie nadzoru mające zastosowanie do
systemów płatności o znaczeniu systemowym (SIPS). Operatorzy SIPS mający siedzibę w państwach członkowskich
strefy euro muszą zapewnić zgodność prowadzonych przez nich SIPS z tymi wymogami. Właściwe organy wyzna
czone do nadzorowania SIPS muszą posiadać wystarczające zasoby i uprawnienia nadzorcze. Niektóre z tych upraw
nień wymieniono w art. 21 rozporządzenia (UE) nr 795/2014 (EBC/2014/28), na podstawie którego Europejski
Bank Centralny (EBC) przyjął decyzję Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/1349 (EBC/2019/25) (2), w której
szczegółowo określono procedurę i warunki wykonywania tych uprawnień nadzorczych przez właściwe organy.

(2)

Rozporządzenie (UE) nr 795/2014 (EBC/2014/28) zostało ostatnio zmienione w celu uwzględnienia faktu, że
w szczególnych i wyjątkowych okolicznościach przestrzeganie wymogów tego rozporządzenia przez SIPS, które
spełniają kryteria określone w art. 1 ust. 3 pkt (iii) tego rozporządzenia, może być nadzorowane przez dwa banki
centralne Eurosystemu – tj. krajowy bank centralny i EBC – jako wyznaczone właściwe organy, tak aby wykorzystać
wiedzę odpowiedniego krajowego banku centralnego na temat nadzorowanego podmiotu i ustanowione z nim
uprzednio relacje, jednocześnie zachowując rolę EBC w nadzorowaniu tego podmiotu.

(3)

Należy zatem zmienić decyzję (UE) 2019/1349 (EBC/2019/25) w celu doprecyzowania sposobu wykonywania
odpowiednich uprawnień nadzorczych i aspektów proceduralnych mających zastosowanie w przypadku wyznacze
nia dwóch banków centralnych Eurosystemu jako właściwych organów w odniesieniu do SIPS, który spełnia kryteria
określone w art. 1 ust. 3 pkt (iii) rozporządzenia (UE) nr 795/2014 (EBC/2014/28).

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję (UE) 2019/1349 (EBC/2019/25),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1
Zmiany
W decyzji (UE) nr 2019/1349 (EBC/2019/25) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 2 wprowadza się następujące zmiany:
a) dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
(1) Dz.U. L 217 z 23.7.2014, s. 16.
(2) Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/1349 z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie procedury i warunków wykonywania
przez właściwy organ niektórych uprawnień w zakresie nadzoru nad systemami płatności o znaczeniu systemowym (EBC/2019/25)
(Dz.U. L 214 z 16.8.2019, s. 16).
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„1a.
W przypadku wyznaczenia dwóch banków centralnych Eurosystemu jako właściwych organów w odniesie
niu do danego SIPS do celów rozporządzenia (UE) nr 795/2014 (EBC/2014/28), oraz o ile nie przewidziano inaczej
w decyzji wydanej na podstawie art. 1 ust. 2 tego rozporządzenia, która określa dany system płatniczy jako SIPS,
zastosowanie mają następujące zasady:
a) kompetencje i prawa właściwego organu określone w niniejszej decyzji mogą być wykonywane albo indywidual
nie przez którykolwiek z dwóch banków centralnych Eurosystemu wyznaczonych jako właściwe organy, albo
wspólnie przez obydwa te banki;
b) obowiązek właściwego organu do działania w określony sposób lub podjęcia czynności w odniesieniu do wyko
nania określonego uprawnienia na podstawie niniejszej decyzji jest obowiązkiem banku centralnego Eurosys
temu, który wykonuje dane uprawnienia, lub, w przypadku gdy dane uprawnienia są wykonywane wspólnie
przez oba banki centralne Eurosystemu jako wyznaczone właściwe organy, jest obowiązkiem każdego z nich;
c) dwa banki centralne Eurosystemu wyznaczone jako właściwe organy koordynują między sobą wszelkie interak
cje z danym operatorem SIPS oraz wszelkie kierowane do tego operatora wnioski;
d) obowiązek operatora SIPS lub niezależnego eksperta wobec właściwego organu wynikający z niniejszej decyzji
jest obowiązkiem wobec każdego z dwóch banków centralnych Eurosystemu wyznaczonych jako właściwe
organy, a odpowiedź na wniosek któregoś z tych banków centralnych lub obydwu tych banków centralnych kie
rowany na podstawie niniejszej decyzji operator lub niezależny ekspert przekazuje każdemu z tych dwóch ban
ków centralnych.”.
Artykuł 2
Przepis końcowy
Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 29 kwietnia 2021 r.

W imieniu Rady Prezesów EBC
Christine LAGARDE
Prezes EBC

