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WYTYCZNE
WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2019/1007
z dnia 7 czerwca 2019 r.
zmieniające wytyczne EBC/2012/13 w sprawie TARGET2-Securities (EBC/2019/16)
RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności art. 127 ust. 2 tiret pierwsze,
uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych oraz Europejskiego Banku Centralnego,
w szczególności jego art. 3 ust. 1 i art. 12 ust. 1, oraz art. 17, 18 i 22,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

W dniu 25 stycznia 2019 r. Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) przyjęła decyzję Europej
skiego Banku Centralnego (UE) 2019/166 (EBC/2019/3) (1), która ustanowiła Radę ds. Infrastruktury Rynku w jej
obecnym formacie. Poprzednio Rada ds. Infrastruktury Rynku spotykała się w różnych formatach, a jednym
z nich była Rada TARGET2-Securities, pierwotnie ustanowiona decyzją EBC/2012/6 (2), która została uchylona
decyzją (UE) 2019/166 (EBC/2019/3). Rada ds. Infrastruktury Rynku w swoim zmienionym formacie jest
organem zarządzania wspierającym Radę Prezesów w zapewnianiu utrzymywania i dalszego rozwoju usług
dotyczących infrastruktury Eurosystemu, a także zarządzania projektami dotyczącymi tych usług, w sposób
zgodny z określonymi w Traktacie celami Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC), potrzebami
biznesowymi ESBC, postępem technologicznym, ramami prawnymi mającymi zastosowanie do usług i projektów
dotyczących infrastruktury Eurosystemu, jak również wymogami regulacyjnymi i nadzorczymi, zgodnie
z mandatem komitetu ESBC ustanowionego na podstawie art. 9 Regulaminu Europejskiego Banku
Centralnego (3).

(2)

Art. 15 ust. 1 wytycznych EBC/2012/13 (4) określa kryteria przyznawania depozytom papierów wartościowych
uprawnień do korzystania z usług T2S; jednym z tych kryteriów jest, aby były one pozytywnie ocenione przez
właściwe organy w świetle zaleceń Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Komitetu Europejskich
Organów Nadzoru nad Rynkiem Papierów Wartościowych dla systemów rozrachunku papierów wartościowych
(European System of Central Banks/Committee of European Securities Regulators Recommendations for Securities Settlement
Systems). Zalecenia te zostały zastąpione przez zasady dotyczące infrastruktury rynków finansowych (Principles for
Financial Market Infrastructures) wydane w kwietniu 2012 r. przez Komitet ds. Płatności i Infrastruktur Rynku
Banku Rozrachunków Międzynarodowych oraz Międzynarodową Organizację Komisji Papierów Wartościowych,
albo przez zbiór wymogów wdrażających te zasady (np. w Europejskim Obszarze Gospodarczym jest to
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 (5)).

(3)

Wytyczne EBC/2012/13 powinny zatem zostać odpowiednio zmienione,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WYTYCZNE:

Artykuł 1
Zmiany
W wytycznych EBC/2012/13 wprowadza się następujące zmiany:
1) występujące we wszystkich artykułach odniesienia do „Rady T2S” zastępuje się odniesieniami do „Rady ds. Infra
struktury Rynku”;
(1) Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/166 z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie Rady ds. Infrastruktury Rynku
i uchylająca decyzję EBC/2012/6 w sprawie ustanowienia Rady TARGET2-Securities (EBC/2019/3) (Dz.U. L 32 z 4.2.2019, s. 14).
(2) Decyzja EBC/2012/6 z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie ustanowienia Rady TARGET2-Securities oraz uchylająca decyzję EBC/2009/6
(Dz.U. L 117 z 1.5.2012, s. 13).
(3) Ustanowionego decyzją EBC/2004/2 z dnia 19 lutego 2004 r. przyjmującą Regulamin Europejskiego Banku Centralnego (Dz.U. L 80
z 18.3.2004, s. 33).
(4) Wytyczne EBC/2012/13 z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie TARGET2-Securities (Dz.U. L 215 z 11.8.2012, s. 19).
5
( ) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie usprawnienia rozrachunku
papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych, zmieniające dyrektywy
98/26/WE i 2014/65/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 236/2012 (Dz.U. L 257 z 28.8.2014, s. 1).
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2) w art. 2 skreśla się pkt 18);
3) w art. 2 pkt 26) otrzymuje brzmienie:
„(26) »Rada ds. Infrastruktury Rynku« – organ zarządzający w ramach Eurosystemu, ustanowiony zgodnie z postano
wieniami decyzji Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/166 (EBC/2019/3) (*);
(*) Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/166 z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie Rady ds. Infra
struktury Rynku i uchylająca decyzję EBC/2012/6 w sprawie ustanowienia Rady TARGET2-Securities
(EBC/2019/3) (Dz.U. L 32 z 4.2.2019, s. 14).”;
4) art. 5 otrzymuje brzmienie:
„Artykuł 5
Rada ds. Infrastruktury Rynku
Skład i mandat Rady ds. Infrastruktury Rynku zostały określone w decyzji (UE) 2019/166 (EBC/2019/3). Rada
ds. Infrastruktury Rynku wykonuje zadania nałożone na nią decyzją (UE) 2019/166 (EBC/2019/3).”;
5) w art. 15 ust. 1 lit. b) otrzymuje brzmienie:
„b) zostały pozytywnie ocenione przez właściwe organy w świetle (i) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 909/2014 (*) – w przypadku depozytów papierów wartościowych zlokalizowanych w państwie
należącym do EOG, lub (ii) zasad dotyczących infrastruktury rynków finansowych wydanych w kwietniu 2012 r.
przez Komitet ds. Płatności i Infrastruktur Rynku Banku Rozrachunków Międzynarodowych oraz Międzyna
rodową Organizację Komisji Papierów Wartościowych (Principles for Financial Market Infrastructures) lub przepisów
stanowiących wdrożenie tych zasad – w przypadku depozytów papierów wartościowych zlokalizowanych
w państwie nie należącym do EOG;
(*) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów
papierów wartościowych, zmieniające dyrektywy 98/26/WE i 2014/65/UE oraz rozporządzenie (UE)
nr 236/2012 (Dz.U. L 257 z 28.8.2014, s. 1).”.
Artykuł 2
Skuteczność
Niniejsze wytyczne stają się skuteczne w dniu powiadomienia o nich krajowych banków centralnych państw
członkowskich, których walutą jest euro.
Artykuł 3
Adresaci
Niniejsze wytyczne są adresowane do wszystkich banków centralnych Eurosystemu.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 7 czerwca 2019 r.
W imieniu Rady Prezesów EBC
Mario DRAGHI

Prezes EBC

