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RICHTSNOEREN
RICHTSNOER (EU) 2019/1007 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 7 juni 2019
tot wijziging van Richtsnoer ECB/2012/13 betreffende TARGET2-securities (ECB/2019/16)
DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 127, lid 2, eerste streepje,
Gezien de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, en met name de
artikelen 3.1 en 12.1, en de artikelen 17, 18 en 22,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Op 25 januari 2019 heeft de Raad van bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB) Besluit (EU) 2019/166 van
de Europese Centrale Bank (ECB/2019/3) vastgesteld (1) waarmee de Raad voor marktinfrastructuur (Market
Infrastructure Board — MIB) in zijn huidige formaat is ingesteld. Voorheen kwam de MIB in verschillende
specifieke samenstellingen bijeen en de TARGET2-Effectenraad, oorspronkelijk opgericht bij Besluit
ECB/2012/6 (2), welk besluit is ingetrokken bij Besluit (EU) 2019/166 (ECB/2019/3), functioneerde als een
dergelijke specifieke samenstelling. De MIB in zijn herziene formaat is het bestuursorgaan dat de Raad van
bestuur ondersteunt door te verzekeren dat de infrastructuurdiensten van het Eurosysteem worden onderhouden
en verder ontwikkeld, alsook dat projecten met betrekking tot de infrastructuurdiensten van het Eurosysteem
worden beheerd, overeenkomstig de doelstellingen van het Europees Stelsel van centrale banken (ESCB) zoals
neergelegd in het Verdrag, de zakelijke behoeften van het ESCB, de technologische vooruitgang, het regelgevend
kader dat van toepassing is op infrastructuurdiensten en -projecten van het Eurosysteem, alsmede voorschriften
inzake regelgeving en oversight, in lijn met het mandaat van een ESCB-comité als ingesteld door de Raad van
bestuur overeenkomstig artikel 9 van het Reglement van orde van de Europese Centrale Bank (3).

(2)

Artikel 15, lid 1, van Richtsnoer ECB/2012/13 (4) zet de criteria uiteen voor centrale effectenbewaarinstellingen
om in aanmerking te komen voor toegang tot T2S-diensten, waarvan er één voorschrijft dat een centrale effecten
bewaarinstelling door de bevoegde autoriteit positief is beoordeeld in het licht van de aanbevelingen van het
Europees Stelsel van centrale banken/Comité van Europese effectenregelgevers. De aanbevelingen van het
Europees Stelsel van centrale banken/Comité van Europese effectenregelgevers zijn vervangen door de beginselen
voor financiële marktinfrastructuren van het Comité betalingen en marktinfrastructuur en de internationale
organisatie van effectentoezichthouders van april 2012 of een set voorschriften die deze beginselen verwerken,
bijvoorbeeld in de Europese Economische Ruimte met Verordening (EU) nr. 909/2014 van het Europees
Parlement en de Raad (5).

(3)

Derhalve moet Richtsnoer ECB/2012/13 dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE RICHTSNOER VASTGESTELD:

Artikel 1
Wijzigingen
Richtsnoer ECB/2012/13 wordt als volgt gewijzigd:
1) Alle verwijzingen in enig artikel naar de T2S-raad worden vervangen door "MIB".
(1) Besluit (EU) 2019/166 van de Europese Centrale Bank van 25 januari 2019 tot wijziging van Besluit ECB/2012/6 houdende de instelling
van de TARGET2-Effectenraad (ECB/2019/3) (PB L 32 van 4.2.2019, blz. 14).
(2) Besluit ECB/2012/6 van 29 maart 2012 houdende de instelling van de TARGET2-Effectenraad en tot intrekking van Besluit ECB/2009/6
(PB L 117 van 1.5.2012, blz. 13).
(3) Besluit ECB/2004/2 van 19 februari 2004 houdende goedkeuring van het reglement van orde van de Europese Centrale Bank
(ECB/2004/2) (PB L 80 van 18.3.2004, blz. 33).
(4) Richtsnoer ECB/2012/13 van 18 juli 2012 betreffende TARGET2-securities (PB L 215 van 11.8.2012, blz. 19).
5
( ) Verordening (EU) nr. 909/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende de verbetering van de effectenafwik
keling in de Europese Unie, betreffende centrale effectenbewaarinstellingen en tot wijziging van Richtlijnen 98/26/EG en 2014/65/EU en
Verordening (EU) nr. 236/2012 (PB L 257 van 28.8.2014, blz. 1).
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2) In artikel 2 wordt punt 18 geschrapt.
3) In artikel 2 wordt punt 26 vervangen door:
"26. "Raad voor marktinfrastructuur" (Market Infrastructure Board), of "MIB": het bestuursorgaan dat is ingesteld bij
Besluit (EU) 2019/166 van de Europese Centrale Bank (ECB/2019/3) (*);
(*) Besluit (EU) 2019/166 van de Europese Centrale Bank van 25 januari 2019 tot wijziging van Besluit ECB/2012/6
houdende de instelling van de TARGET2-Effectenraad (ECB/2019/3) (PB L 32 van 4.2.2019, blz. 14).".
4) Artikel 5 wordt vervangen door:
"Artikel 5
Raad voor marktinfrastructuur
De samenstelling en het mandaat van de T2S-Raad zijn vastgelegd in Besluit (EU) 2019/166 (ECB/2019/3). De MIB is
verantwoordelijk voor de aan hem in overeenstemming met Besluit (EU) 2019/166 (ECB/2019/3) toegewezen taken.".
5) In artikel 15, lid 1, wordt punt b) vervangen door:
"b) ze door de bevoegde autoriteiten positief zijn beoordeeld in het licht van i) Verordening (EU) nr. 909/2014 van
het Europees Parlement en de Raad (*), voor in een EER jurisdictie gevestigde CSD, of ii) de beginselen voor
infrastructuren van financiële markten van het Comité voor marktinfrastructuur en betalingsverkeer en de
internationale organisatie van effectentoezichthouders van april 2012, of een regelgevend kader dat deze
beginselen verwerkt, voor in een niet-EER jurisdictie gevestigde CSD;
(*) Verordening (EU) nr. 909/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende de
verbetering van de effectenafwikkeling in de Europese Unie, betreffende centrale effectenbewaarinstellingen en tot
wijziging van Richtlijnen 98/26/EG en 2014/65/EU en Verordening (EU) nr. 236/2012 (PB L 257 van 28.8.2014,
blz. 1).".
Artikel 2
Inwerkingtreding
Dit richtsnoer treedt in werking op de dag van kennisgeving aan de nationale centrale banken van de lidstaten die de
euro als munt hebben.
Artikel 3
Geadresseerden
Dit richtsnoer is gericht tot alle centrale banken van het Eurosysteem.

Gedaan te Frankfurt am Main, 7 juni 2019.
Namens de Raad van bestuur van de ECB
De president van de ECB
Mario DRAGHI

