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ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2019/1007 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 7ης Ιουνίου 2019
που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2012/13 σχετικά με το TARGET2-Securities
(ΕΚΤ/2019/16)
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 127 παράγραφος 2 πρώτη
περίπτωση,
Έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και
ιδίως τα άρθρα 3.1, 12.1, 17, 18 και 22,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Στις 25 Ιανουαρίου 2019 το διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) εξέδωσε την απόφαση
(ΕΕ) 2019/166 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2019/3) (1) με την οποία συστήθηκε το συμβούλιο υποδομών
αγοράς (ΣΥΑ) στη σημερινή του μορφή. Στο παρελθόν το ΣΥΑ λειτουργούσε υπό διαφορετικές μορφές και το
συμβούλιο του TARGET2-Securities, το οποίο αρχικά συστήθηκε με την απόφαση ΕΚΤ/2012/6 (2) και καταργήθηκε με
την απόφαση (ΕΕ) 2019/166 (ΕΚΤ/2019/3), λειτουργούσε ως μία από τις εν λόγω ειδικές μορφές. Το ΣΥΑ, στην
αναθεωρημένη του μορφή, είναι το όργανο διακυβέρνησης που συνδράμει το διοικητικό στο καθήκον του να διασφαλίζει
τη συντήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη των υπηρεσιών υποδομών του Ευρωσυστήματος και τη διαχείριση των συναφών
με αυτές έργων, σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τους προβλεπόμενους στη Συνθήκη στόχους του Ευρωπαϊκού
Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ), τις επιχειρηματικές ανάγκες του ΕΣΚΤ, τα τεχνολογικά επιτεύγματα, το νομικό
πλαίσιο που διέπει τις υπηρεσίες υποδομών και τα έργα του Ευρωσυστήματος και τις κανονιστικές απαιτήσεις και τις
απαιτήσεις επίβλεψης, σύμφωνα με την εντολή επιτροπής του ΕΣΚΤ που συστήνεται από το διοικητικό συμβούλιο κατά
το άρθρο 9 του εσωτερικού κανονισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (3).

(2)

Το άρθρο 15 παράγραφος 1 της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2012/13 (4) ορίζει τα κριτήρια βάσει των οποίων η
πρόσβαση των κεντρικών αποθετηρίων τίτλων γίνεται δεκτή στις υπηρεσίες του TARGET2-Securities, ένα εκ των οποίων
απαιτεί τη θετική αξιολόγησή τους από την αρμόδια αρχή με βάση τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Συστήματος
Κεντρικών Τραπεζών/της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ρυθμιστικών Αρχών των Αγορών Κινητών Αξιών για τα συστήματα
διακανονισμού τίτλων. Οι εν λόγω συστάσεις αντικαταστάθηκαν από τις εκδοθείσες τον Απρίλιο του 2012 αρχές για τις
υποδομές χρηματοπιστωτικών αγορών της Επιτροπής Πληρωμών και υποδομών της Αγοράς (CPMI) και του Διεθνούς
Οργανισμού Επιτροπών Κινητών Αξιών (IOSCO) ή από δέσμη απαιτήσεων για την ενσωμάτωση των εν λόγω αρχών, οι
οποίες, παραδείγματος χάριν, ενσωματώθηκαν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 909/2014
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5).

(3)

Για τους λόγους αυτούς, η κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2012/13 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ:

Άρθρο 1
Τροποποιήσεις
Η κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2012/13 τροποποιείται ως εξής:
1. σε όλα τα άρθρα, κάθε αναφορά στο «συμβούλιο του T2S» αντικαθίσταται από τον όρο «ΣΥΑ»·
(1) Απόφαση (ΕΕ) 2019/166 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 25ης Ιανουαρίου 2019, σχετικά με το συμβούλιο υποδομών αγοράς και την
κατάργηση της απόφασης ΕΚΤ/2012/6 σχετικά με τη σύσταση του συμβουλίου του TARGET2- Securities (ΕΚΤ/2019/3) (ΕΕ L 32 της
4.2.2019, σ. 14).
(2) Απόφαση ΕΚΤ/2012/6 της 29ης Μαρτίου 2012 σχετικά με τη σύσταση του συμβουλίου του TARGET2-Securities και την κατάργηση της
απόφασης ΕΚΤ/2009/6 (ΕΕ L 117 της 1.5.2012, σ. 13).
(3) Όπως προβλέπεται στην απόφαση ΕΚΤ/2004/2 της 19ης Φεβρουαρίου 2004 για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2004/2) (ΕΕ L 80 της 18.3.2004, σ. 33).
(4) Κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2012/13 της 18ης Ιουλίου 2012 σχετικά με το TARGET2-Securities (ΕΕ L 215 της 11.8.2012, σ. 19).
5
( ) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με τη βελτίωση του
διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων και για την τροποποίηση των οδηγιών 98/26/ΕΚ και
2014/65/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012 (ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 1).
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2. στο άρθρο 2, το σημείο 18 διαγράφεται·
3. στο άρθρο 2, το σημείο 26 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«26) “συμβούλιο υποδομών αγοράς” ή “ΣΥΑ”: το όργανο διακυβέρνησης του Ευρωσυστήματος το οποίο συστήθηκε
σύμφωνα με την απόφαση (ΕΕ) 2019/166 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2019/3) (*)·
(*) Απόφαση (ΕΕ) 2019/166 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 25ης Ιανουαρίου 2019, σχετικά με το συμβούλιο
υποδομών αγοράς και την κατάργηση της απόφασης ΕΚΤ/2012/6 σχετικά με τη σύσταση του συμβουλίου του
TARGET2- Securities (ΕΚΤ/2019/3) (ΕΕ L 32 της 4.2.2019, σ. 14).»·
4. το άρθρο 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 5
Το συμβούλιο υποδομών αγοράς
Η σύνθεση και η εντολή του ΣΥΑ καθορίζονται στην απόφαση (ΕΕ) 2019/166 (ΕΚΤ/2019/3). Το ΣΥΑ είναι επιφορτισμένο
με τα καθήκοντα που του ανατίθενται σύμφωνα με την απόφαση (ΕΕ) 2019/166 (ΕΚΤ/2019/3).»·
5. στο άρθρο 15 παράγραφος 1, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«β) έχουν αξιολογηθεί θετικά από τις αρμόδιες αρχές i) με βάση τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*) όσον αφορά ΚΑΤ που βρίσκονται σε χώρα του ΕΟΧ ή ii) με βάση τις εκδοθείσες
τον Απρίλιο του 2012 αρχές για τις υποδομές χρηματοπιστωτικών αγορών της επιτροπής για τις υποδομές πληρωμών
και αγορών και του διεθνούς οργανισμού επιτροπών κινητών αξιών ή το νομικό πλαίσιο που ενσωματώνει τις εν λόγω
αρχές όσον αφορά ΚΑΤ που βρίσκονται σε χώρα εκτός του ΕΟΧ·
(*) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά
με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων και για την
τροποποίηση των οδηγιών 98/26/ΕΚ και 2014/65/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012 (ΕΕ L 257 της
28.8.2014, σ. 1).».
Άρθρο 2
Έναρξη παραγωγής εννόμων αποτελεσμάτων
Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή αρχίζει να παράγει έννομα αποτελέσματα την ημέρα κοινοποίησής της στις εθνικές κεντρικές
τράπεζες των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ.
Άρθρο 3
Αποδέκτες
Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή απευθύνεται σε όλες τις κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος.

Φρανκφούρτη, 7 Ιουνίου 2019.
Για τo διοικητικό συμβoύλιo της ΕΚΤ
Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ
Mario DRAGHI

