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SMJERNICE
SMJERNICA (EU) 2019/1007 EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE
od 7. lipnja 2019.
o izmjeni Smjernice ESB/2012/13 o sustavu TARGET2-Securities (ESB/2019/16)
UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno prvu alineju njegovog članka 127. stavka 2.,
uzimajući u obzir Statut Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke, a posebno njegov članak 3.
stavak 1., članak 12. stavak 1. te članke 17., 18. i 22.,
budući da:
(1)

Upravno Vijeće Europske središnje banke (ESB) donijelo je 25. siječnja 2019. Smjernicu (EU) 2019/166 Europske
središnje banke (ESB/2019/3) (1) kojom se osniva Odbor za tržišnu infrastrukturu u svojem postojećem obliku.
U prošlosti, Odbor za tržišnu infrastrukturu sastajao se u različitim namjenskim oblicima i Odbor sustava
TARGET2 Securities (T2S), izvorno osnovan Odlukom ESB/2012/6 (2), koja je stavljena izvan snage Odluko
(EU) 2019/166 (ESB/2019/3), djelovao je kao jedan od tih namjenskih oblika. Odbor za tržišnu infrastrukturu,
u svom revidiranom obliku, je upravljačko tijelo koje podržava Upravno vijeće u osiguravanju da se usluge
infrastrukture Eurosustava održavaju i dalje razvijaju te da se upravlja projektima koji se odnose na usluge
infrastrukture Eurosustava u skladu s ciljevima Europskog sustava središnjih banaka (ESSB) iz Ugovora,
poslovnim potrebama ESSB-a, tehnološkim napretkom, pravnim okvirom primjenjivim na usluge infrastrukture
Eurosustava i projekte kao i regulatornim i nadzornim zahtjevima uz puno poštovanje mandata odbora ESSB-a
utvrđenog na temelju članka 9. Poslovnika Europske središnje banke (3).

(2)

Članak 15. stavak 1. Smjernice ESB/2012/13 (4) propisuje kriterije kojima se utvrđuje prihvatljivost središnjih
depozitorija vrijednosnih papira za pristup uslugama sustava T2S, od kojih se jednim zahtijeva da je središnjem
depozitoriju vrijednosnih papira nadležno tijelo dalo pozitivnu ocjenu u odnosu na Preporuke Europskog sustava
središnjih banaka/Odbora europskih regulatora za tržišta vrijednosnih papira za sustave za namiru vrijednosnih
papira. Europski sustav središnjih banaka/Odbor europskih regulatora za tržišta vrijednosnih papira za sustave za
namiru vrijednosnih papira zamijenjeni su Načelima za infrastrukture financijskih tržišta Odbora za platne
i tržišne infrastrukture i Međunarodne organizacije nadzornih tijela za vrijednosne papire iz travnja 2012. ili
zahtjevima koji provode ta načela, koji se na primjer, u Europskom gospodarskom prostoru provode Uredbom
(EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (5).

(3)

Smjernicu ESB/2012/13 stoga je potrebno izmijeniti na odgovarajući način.

DONIJELO JE OVU SMJERNICU:

Članak 1.
Izmjene
Smjernica ESB/2012/13 mijenja se kako slijedi:
1. Pozivanja na „Odbor sustava T2S” zamjenjuju se s „Odbor za tržišnu infrastrukturu (MIB)”;
(1) Odluka (EU) 2019/166 Europske središnje banke od 25. siječnja 2019. o Odboru za tržišnu infrastrukturu i stavljanju izvan snage
Odluke ESB/2012/6 o osnivanju Odbora sustava TARGET2-Securities (ESB/2019/3) (SL L 32, 4.2.2019., str. 14.).
(2) Odluka ESB/2012/6 od 29. ožujka 2012. o osnivanju Odbora sustava TARGET2-Securities i o stavljanju izvan snage Odluke
ESB/2009/6 (SL L 117, 1.5.2012., str. 13.).
(3) Kako je utvrđeno Odlukom ESB/2004/2 od 19. veljače 2004. o donošenju Poslovnika Europske središnje banke (SL L 80, 18.3.2004.,
str. 33.).
(4) Smjernica ESB/2012/13 Europske središnje banke od 18. srpnja 2012. o sustavu TARGET2-Securities (SL L 215, 11.8.2012., str. 19.).
5
( ) Uredba (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj
uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira te izmjeni direktiva 98/26/EZ i 2014/65/EU te Uredbe (EU) br. 236/2012
(SL L 257, 28.8.2014., str. 1.).
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2. u članku 2., točka (18) briše se;
3. u članku 2. točka (26) zamjenjuje se sljedećim:
„(26) ‚Odbor za tržišne infrastrukture’ ili ‚MIB’ znači upravljačko tijelo Eurosustava osnovan u skladu s Odlukom
(EU) 2019/166 Europske središnje banke (ESB/2019/3) (*);
(*) Odluka (EU) 2019/166 Europske središnje banke od 25. siječnja 2019. o Odboru za tržišnu infrastrukturu
i stavljanju izvan snage Odluke ESB/2012/6 o osnivanju Odbora sustava TARGET2-Securities (ESB/2019/3)
(SL L 32, 4.2.2019., str. 14.)”;
4. Članak 5. zamjenjuje se sljedećim:
„Članak 5.
Odbor za tržišnu infrastrukturu
Sastav i mandat Odbora za tržišnu infrastrukturu utvrđen je u Odluci (EU) 2019/166 (ESB/2019/3). Odbor za tržišnu
infrastrukturu nadležan je za zadaće dodijeljene mu u skladu s Odlukom (EU) 2019/166 (ESB/2019/3).”;
5. u članku 15. stavku 1. točka (b) zamjenjuje se sljedećim:
„(b) da su im nadležna tijela dala pozitivnu ocjenu u odnosu na i. Uredbu (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta
i Vijeća (*) za središnje depozitorije vrijednosnih papira koji se nalaze u državi EGP-a ili ii. Načela za
infrastrukture financijskih tržišta Odbora za platni sustav i sustav namire i Međunarodne organizacije komisija za
vrijednosne papire iz travnja 2012. ili pravni okvir koji provodi ta načela za središnje depozitorije vrijednosnih
papira koji se nalaze izvan EGP-a.
(*) Uredba (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o poboljšanju namire vrijednosnih
papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira te izmjeni direktiva 98/26/EZ
i 2014/65/EU te Uredbe (EU) br. 236/2012 (SL L 257, 28.8.2014., str. 1.).”.
Članak 2.
Stupanje na snagu
Ova Smjernica stupa na snagu danom obavještavanja nacionalnih središnjih banaka država članica čija je valuta euro.
Članak 3.
Adresati
Ova Smjernica upućena je svim središnjim bankama Eurosustava.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni, 7. lipnja 2019.
Upravno vijeće ESB-a
Predsjednik ESB-a
Mario DRAGHI

