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SMERNICE
SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2019/1007
z dne 7. junija 2019
o spremembi Smernice ECB/2012/13 o TARGET2-Securities (ECB/2019/16)
SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti prve alinee člena 127(2) Pogodbe,
ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti členov 3.1 in 12.1 in
členov 17, 18 in 22 Statuta,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Svet Evropske centralne banke (ECB) je 25. januarja 2019 sprejel Sklep Evropske centralne banke (EU) 2019/166
(ECB/2019/3) (1), s katerim se je ustanovil Odbor za tržno infrastrukturo v sedanji sestavi. Pred tem se je Odbor
za tržno infrastrukturo sestajal v različnih namenskih sestavah in Odbor TARGET2-Securities, prvotno
ustanovljen s Sklepom ECB/2012/6 (2), ki je bil s Sklepom (EU) 2019/166 (ECB/2019/3) razveljavljen, je deloval
kot ena od teh namenskih sestav. Odbor za tržno infrastrukturo je v spremenjeni sestavi organ upravljanja, ki
podpira Svet ECB pri zagotavljanju, da se infrastrukturne storitve Eurosistema ohranjajo in razvijajo ter projekti
v zvezi s temi storitvami vodijo skladno s cilji Evropskega sistema centralnih bank (ESCB) po Pogodbi,
poslovnimi potrebami ESCB, tehnološkim napredkom, pravnim okvirom, ki velja za infrastrukturne storitve in
projekte Eurosistema, ter regulativnimi in pregledniškimi zahtevami, pri tem pa se upoštevajo naloge in
pristojnosti odbora ESCB, ki ga je ustanovil Svet ECB v skladu s členom 9 Poslovnika Evropske centralne
banke (3).

(2)

Člen 15(1) Smernice ECB/2012/13 (4) določa pogoje, pod katerimi je centralna depotna družba primerna za
dostop do storitev TARGET2-Securities, med katerimi je tudi zahteva, da je centralni depotni družbi pristojni
organ izdal pozitivno oceno glede izpolnjevanja priporočil Evropskega sistema centralnih bank/Odbora evropskih
zakonodajalcev za vrednostne papirje za sisteme poravnave vrednostnih papirjev. Priporočila Evropskega sistema
centralnih bank/Odbora evropskih zakonodajalcev za vrednostne papirje za sisteme poravnave vrednostnih
papirjev so bila nadomeščena z načeli za infrastrukture finančnega trga, ki sta jih aprila 2012 izdala Odbor za
plačila in tržne infrastrukture in Mednarodno združenje nadzornikov trga vrednostnih papirjev, ali sklopom
zahtev, s katerimi se ta načela izvajajo, na primer v Evropskem gospodarskem prostoru z Uredbo (EU)
št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (5).

(3)

Zato je treba Smernico ECB/2012/13 ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO SMERNICO:

Člen 1
Spremembe
Smernica ECB/2012/13 se spremeni:
1. v vseh členih se sklicevanje na „Odbor T2S“ nadomesti s sklicevanjem na „Odbor za tržno infrastrukturo“;
(1) Sklep Evropske centralne banke (EU) 2019/166 z dne 25. januarja 2019 o Odboru za tržno infrastrukturo in razveljavitvi Sklepa
ECB/2012/6 o ustanovitvi Odbora TARGET2-Securities (ECB/2019/3) (UL L 32, 4.2.2019, str. 14).
(2) Sklep ECB/2012/6 z dne 29. marca 2012 o ustanovitvi Odbora TARGET2-Securities in razveljavitvi Sklepa ECB/2009/6 (UL L 117,
1.5.2012, str. 13).
(3) Kakor je določen v Sklepu ECB/2004/2 z dne 19. februarja 2004 o sprejetju Poslovnika Evropske centralne banke (UL L 80, 18.3.2004,
str. 33).
(4) Smernica ECB/2012/13 z dne 18. julija 2012 o TARGET2-Securities (UL L 215, 11.8.2012, str. 19).
5
( ) Uredba (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev
v Evropski uniji in o centralnih depotnih družbah ter o spremembi direktiv 98/26/ES in 2014/65/EU ter Uredbe (EU) št. 236/2012
(UL L 257, 28.8.2014, str. 1).
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2. v členu 2 se točka 18 črta;
3. v členu 2 se točka 26 nadomesti z naslednjim:
„(26) ‚Odbor za tržno infrastrukturo‘ pomeni organ upravljanja Eurosistema, ustanovljen na podlagi Sklepa Evropske
centralne banke (EU) 2019/166 (ECB/2019/3) (*);
(*) Sklep Evropske centralne banke (EU) 2019/166 z dne 25. januarja 2019 o Odboru za tržno infrastrukturo in
razveljavitvi Sklepa ECB/2012/6 o ustanovitvi Odbora TARGET2-Securities (ECB/2019/3) (UL L 32, 4.2.2019,
str. 14).“;
4. člen 5 se nadomesti z naslednjim:
„Člen 5
Odbor za tržno infrastrukturo
Sestava in mandat Odbora za tržno infrastrukturo sta določena v Sklepu (EU) 2019/166 (ECB/2019/3). Odbor za
tržno infrastrukturo je odgovoren za izvajanje nalog, ki se mu dodelijo v skladu s Sklepom (EU) 2019/166
(ECB/2019/3).“;
5. v členu 15(1) se točka (b) nadomesti z naslednjim:
„(b) so jim pristojni organi izdali pozitivno oceno glede skladnosti z (i) Uredbo (EU) št. 909/2014 Evropskega
parlamenta in Sveta (*), če imajo CDD sedež v jurisdikciji EGP, ali (ii) načeli za infrastrukture finančnega trga, ki
sta jih aprila 2012 izdala Odbor za plačila in tržne infrastrukture in Mednarodno združenje nadzornikov trga
vrednostnih papirjev, ali pravnim okvirom, s katerim se ta načela izvajajo, če imajo CDD sedež v jurisdikciji
zunaj EGP;
(*) Uredba (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o izboljšanju ureditve poravnav
vrednostnih papirjev v Evropski uniji in o centralnih depotnih družbah ter o spremembi direktiv 98/26/ES in
2014/65/EU ter Uredbe (EU) št. 236/2012 (UL L 257, 28.8.2014, str. 1).“
Člen 2
Začetek učinkovanja
Ta smernica začne učinkovati na dan, ko so o njej uradno obveščene nacionalne centralne banke držav članic, katerih
valuta je euro.
Člen 3
Naslovniki
Ta smernica je naslovljena na vse centralne banke Eurosistema.

V Frankfurtu na Majni, 7. junija 2019
Za Svet ECB
Predsednik ECB
Mario DRAGHI

