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НАСОКИ
НАСОКИ (ЕС) 2019/1007 НА EВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА
от 7 юни 2019 година
за изменение на Насоки ЕЦБ/2012/13 относно TARGET2-Securities (ЕЦБ/2019/16)
УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА EВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 127, параграф 2, първо тире
от него,
като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и поспециално членове 3.1 и 12.1, и членове 17, 18 и 22 от него,
като има предвид, че:
(1)

На 25 януари 2019 г. Управителният съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) прие Решение (ЕС) 2019/166
на Европейската централна банка (ЕЦБ/2019/3) (1), с което се създаде Съветът за пазарна инфраструктура (СПИ) в
сегашния му формат. Преди това СПИ заседаваше в различни специални формати и Съветът за TARGET2Securities, първоначално създаден с Решение ЕЦБ/2012/6 (2), което беше отменено с Решение (ЕС) 2019/166 (ЕЦБ/
2019/3), функционираше като един от тези специални формати. СПИ в своя ревизиран формат е управителният
орган, който подпомага Управителния съвет при гарантирането, че инфраструктурните услуги на Евросистемата се
поддържат и разработват, и че се управляват проекти, касаещи инфраструктурни услуги на Евросистемата, във
всеки случай в съответствие с целите на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) съгласно Договора,
нуждите, произтичащи от дейността на ЕСЦБ, технологичния прогрес, приложимата към инфраструктурните
услуги и проекти на Евросистемата правна рамка, с регулаторните и надзорни изисквания, и в съответствие с
правомощията на комитет на ЕСЦБ, създаден от Управителния съвет съгласно член 9 от Процедурния правилник
на Европейската централна банка (3).

(2)

Член 15, параграф 1 от Насоки ЕЦБ/2012/13 (4) установява критериите за достъп на централен депозитар на
ценни книжа до услуги на TARGET2-Securities, като един от тях изисква централният депозитар на ценни книжа
съгласно оценка на компетентния орган да отговаря на Препоръките на Европейската система на централните
банки/Европейския комитет на регулаторите на ценни книжа за системите за сетълмент на ценни книжа.
Препоръките на Европейската система на централните банки/Европейския комитет на регулаторите на ценни
книжа за системите за сетълмент на ценни книжа са заменени от Принципите за инфраструктурите на финансовите
пазари на Комитета за плащания и пазарна инфраструктура и Международната организация на комисиите по
ценни книжа от април 2012 г. или набор от изисквания за прилагане на тези принципи, които например в
Европейското икономическо пространство са приложени с Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент
и на Съвета (5).

(3)

Поради това Насоки ЕЦБ/2012/13 следва да бъдат съответно изменени,

ПРИЕ НАСТОЯЩИТЕ НАСОКИ:

Член 1
Изменения
Насоки ЕЦБ/2012/13 се изменят, както следва:
1. Всички позовавания във всеки член на „Съвет за T2S“ се заменят със „СПИ“;
(1) Решение (ЕС) 2019/166 на Европейската централна банка от 25 януари 2019 г. относно Съвета за пазарна инфраструктура и за отмяна на
Решение ЕЦБ/2012/6 относно създаването на Съвет за програмата TARGET2-Securities (ЕЦБ/2019/3) (ОВ L 32, 4.2.2019 г., стр. 14).
(2) Решение ЕЦБ/2012/6 от 29 март 2012 г. относно създаването на Съвет за TARGET2-Securities и за отмяна на Решение ЕЦБ/2009/6
(ОВ L 117, 1.5.2012 г., стр. 13).
(3) Както е предвидено в Решение ЕЦБ/2004/2 от 19 февруари 2004 г. за приемане на Процедурния правилник на Европейската централна
банка (ОВ L 80, 18.3.2004 г., стр. 33).
(4) Насоки ЕЦБ/2012/13 от 18 юли 2012 г. относно TARGET2-Securities (ОВ L 215, 11.8.2012 г., стр. 19).
5
( ) Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за подобряване на сетълмента на ценни книжа в
Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент
(ЕС) № 236/2012 (ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 1).
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2. В член 2 параграф 18 се заличава;
3. В член 2 точка 26 се заменя със следното:
„26) „Съвет за пазарна инфраструктура“ или „СПИ“ е управителен орган на Евросистемата, създаден съгласно Решение
(ЕС) 2019/166 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2019/3) (*);
(*) Решение (ЕС) 2019/166 на Европейската централна банка от 25 януари 2019 г. относно Съвета за пазарна
инфраструктура и за отмяна на Решение ЕЦБ/2012/6 относно създаването на Съвет за програмата TARGET2Securities (ЕЦБ/2019/3) (ОВ L 32, 4.2.2019 г., стр. 14).“;
4. Член 5 се заменя със следното:
„Член 5
Съвет за пазарна инфраструктура
Съставът и мандатът на СПИ са установени в Решение (ЕС) 2019/166 (ЕЦБ/2019/3). СПИ отговаря за задачите, които
са му възложени в съответствие с Решение (ЕС) 2019/166 (ЕЦБ/2019/3).“;
5. В член 15, параграф 1 буква б) се заменя със следното:
„б) съгласно оценка на компетентните органи отговарят на i) Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и
на Съвета (*), за ЦДЦК, намиращи се под юрисдикцията на държава от ЕИП или ii) Принципите за инфраструк
турите на финансовите пазари на Комитета за плащания и пазарна инфраструктура и Международната организация
на комисиите по ценни книжа от април 2012 г. или на правната рамка за прилагане на тези принципи, за ЦДЦК,
намиращи се под юрисдикцията на държава извън ЕИП;
(*) Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за подобряване на
сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за
изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012 (ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 1).“
Член 2
Действие
Настоящите насоки пораждат действие на датата, на която националните централни банки на държавите членки, чиято
парична единица е еврото, бъдат уведомени за тях.
Член 3
Адресати
Адресати на настоящите насоки са всички централни банки от Евросистемата.

Съставено във Франкфурт на Майн на 7 юни 2019 година.
За Управителния съвет на ЕЦБ
Председател на ЕЦБ
Mario DRAGHI

