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SUUNTAVIIVAT
EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2019/1007,
annettu 7 päivänä kesäkuuta 2019,
TARGET2-Securities

-hankkeesta

annettujen suuntaviivojen
(EKP/2019/16)

EKP/2012/13

muuttamisesta

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan
ensimmäisen luetelmakohdan,
ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 3.1, 12.1,
17, 18 ja 22 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Euroopan keskuspankin neuvosto hyväksyi 25 päivänä tammikuuta 2019 Euroopan keskuspankin päätöksen (EU)
2019/166 (EKP/2019/3) (1), jolla perustettiin markkinainfrastruktuurilautakunta sen nykyisessä muodossa.
Aikaisemmin markkinainfrastruktuurilautakunta kokoontui erilaisissa kohdennetuissa muodoissa. Yksi näistä
kohdennetuista muodoista oli päätöksellä EKP/2012/6 (2) perustettu TARGET2-Securities-johtokunta. Mainittu
päätös kumottiin päätöksellä (EU) 2019/166 (EKP/2019/3). Markkinainfrastruktuurilautakunta on hallintoelin,
joka tukee Euroopan keskuspankin neuvostoa varmistamalla, että eurojärjestelmän infrastruktuuripalveluja
ylläpidetään ja kehitetään sekä eurojärjestelmän infrastruktuuripalveluja koskevia hankkeita hallinnoidaan
perussopimuksessa vahvistettujen Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) tavoitteiden, liiketoimintatarpeiden,
teknologian edistyksen, eurojärjestelmän infrastruktuuripalveluihin ja -hankkeisiin sovellettavan lainsäädännön
sekä sääntelyä ja valvontaa koskevien vaatimusten mukaisesti, samalla kuin noudatetaan täysimääräisesti EKPJ:n
komiteoiden mandaatteja, siten kuin ne on vahvistettu EKP:n työjärjestyksen (3) 9 artiklassa.

(2)

Suuntaviivojen EKP/2012/13 (4) 15 artiklan 1 kohdassa vahvistetaan ehdot, joiden perusteella arvopaperikeskus
hyväksytään TARGET2-Securities-palvelujen käyttäjäksi; yksi näistä ehdoista on, että toimivaltainen viranomainen
on antanut arvopaperikeskuksesta myönteisen arvion Euroopan keskuspankkijärjestelmän/arvopaperimarkkina
valvojien komitean arvopaperikaupan selvitysjärjestelmille annettujen suositusten perusteella. Euroopan
keskuspankkijärjestelmän/arvopaperimarkkinavalvojien komitean arvopaperikaupan selvitysjärjestelmiä koskevat
suositukset on korvattu Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitean ja kansainvälisen arvopaperimarkkina
valvojien järjestön rahoitusmarkkinoiden infrastruktuureja koskevilla periaatteilla, päivätty huhtikuussa 2012, tai
kyseiset periaatteet täytäntöönpanevilla säännöstöillä; esim. ETA:ssa periaatteet pannaan täytäntöön Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 909/2014 (5).

(3)

Näin ollen suuntaviivat EKP/2012/13 olisi muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT NÄMÄ SUUNTAVIIVAT:

1 artikla
Muutokset
Muutetaan suuntaviivat EKP/2012/13 seuraavasti:
1) Kussakin artiklassa korvataan kaikki viittaukset ilmaisuun ”T2S-johtokunta”, ilmaisun kaikissa sijamuodoissa,
ilmauksella ”markkinainfrastruktuurilautakunta” vastaavasti ilmaisun kaikissa sijamuodoissa;
(1) Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2019/166, annettu 25 päivänä tammikuuta 2019, markkinainfrastruktuurilautakunnasta ja
TARGET2-Securities-johtokunnan perustamisesta annetun päätöksen EKP/2012/6 kumoamisesta (EKP/2019/3) (EUVL L 32, 4.2.2019,
s. 14).
(2) Päätös EKP/2012/6, annettu 29 päivänä maaliskuuta 2012, TARGET2-Securities-johtokunnan perustamisesta ja päätöksen EKP/2009/6
kumoamisesta (EUVL L 117, 1.5.2012, s. 13),
(3) Siten kuin on vahvistettu päätöksessä EKP/2004/2, tehty 19 päivänä helmikuuta 2004, Euroopan keskuspankin työjärjestyksen
hyväksymisestä (EUVL L 80, 18.3.2004, s. 33).
(4) Suuntaviivat EKP/2012/13, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2012, TARGET2-Securities-hankkeesta (EUVL L 215, 11.8.2012, s. 19).
5
( ) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 909/2014, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, arvopaperitoimituksen
parantamisesta Euroopan unionissa sekä arvopaperikeskuksista ja direktiivien 98/26/EY ja 2014/65/EU sekä asetuksen (EU) N:o
236/2012 muuttamisesta (EUVL L 257, 28.8.2014, s. 1).
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2) poistetaan 2 artiklan 18 kohta;
3) korvataan 2 artiklan 26 kohta seuraavasti:
”(26) ”markkinainfrastruktuurilautakunnalla” Euroopan keskuspankin päätöksen (EU) 2019/166 (EKP/2019/3) (*)
nojalla perustettua eurojärjestelmän hallintoelintä;
(*) Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2019/166, annettu 25 päivänä tammikuuta 2019, markkinainfrastruktuuri
lautakunnasta ja TARGET2-Securities-johtokunnan perustamisesta annetun päätöksen EKP/2012/6 kumoamisesta
(EKP/2019/3) (EUVL L 32, 4.2.2019, s. 14).”
4) korvataan 5 artikla seuraavasti:
”5 artikla
Markkinainfrastruktuurilautakunta
Markkinainfrastruktuurilautakunnan kokoonpano ja tehtävät vahvistetaan päätöksessä (EU) 2019/166 (EKP/2019/3)
Markkinainfrastruktuurilautakunta hoitaa sille päätöksen (EU) 2019/166 mukaisesti annettuja tehtäviä.”
5. korvataan 15 artiklan 1 kohdan b alakohta seuraavasti:
”b) toimivaltaiset viranomaiset ovat antaneet arvopaperikeskuksesta myönteisen arvion i) Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EU) N:o 909/2014 (*) perusteella ETA:n lainkäyttöalueella sijaitsevien arvopaperikeskusten
osalta, tai ii) Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitean ja kansainvälisen arvopaperimarkkinavalvojien
järjestön rahoitusmarkkinoiden infrastruktuureja koskevien periaatteiden, päivätty huhtikuussa 2012, tai nämä
periaatteet täytäntöönpanevan säännöstön perusteella ETA:n ulkopuolisella lainkäyttöalueella sijaitsevien
arvopaperimarkkinakeskusten osalta;
(*) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 909/2014, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, arvopaperi
toimituksen parantamisesta Euroopan unionissa sekä arvopaperikeskuksista ja direktiivien 98/26/EY ja
2014/65/EU sekä asetuksen (EU) N:o 236/2012 muuttamisesta (EUVL L 257, 28.8.2014, s. 1).”;
2 artikla
Voimaantulo
Nämä suuntaviivat tulevat voimaan päivänä, jona ne annetaan tiedoksi niiden jäsenvaltioiden kansallisille
keskuspankeille, joiden rahayksikkö on euro.
3 artikla
Osoitus
Nämä suuntaviivat on osoitettu eurojärjestelmän keskuspankeille.

Tehty Frankfurt am Mainissa 7 päivänä kesäkuuta 2019.
EKP:n neuvoston puolesta
EKP:n puheenjohtaja
Mario DRAGHI

