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RIKTLINJER
EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE (EU) 2019/1007
av den 7 juni 2019
om ändring av riktlinje ECB/2012/13 om TARGET2-Securities (ECB/2019/16)
ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 127.2 första strecksatsen i detta,
med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artiklarna 3.1,
12.1, 17, 18 och 22, och
av följande skäl:
(1)

Den 25 januari 2019 antog ECB-rådet Europeiska centralbankens beslut (EU) 2019/166 (ECB/2019/3) (1) som
inrättade styrelsen för marknadsinfrastruktur (MIB) i dess nuvarande form. Tidigare har MIB haft olika
sammansättningar och T2S-styrelsen, som ursprungligen inrättades genom Europeiska centralbankens beslut
ECB/2012/6 (2) som upphörde att gälla efter antagandet av beslut (EU) 2019/166 (ECB/2019/3), utgjorde en av
dessa särskilda sammansättningar. I sin nya form är styrelsen för marknadsinfrastruktur (MIB) det ledningsorgan
som stöder ECB-rådet när det gäller att säkerställa att Eurosystemets infrastrukturtjänster upprätthålls och
vidareutvecklas, samt även att projekt som berör Eurosystemets infrastrukturtjänster hanteras, i enlighet med
fördragsmålen för Europeiska centralbankssystemet (ECBS), ECBS verksamhetsbehov, de tekniska framstegen samt
reglerings- och tillsynskrav tillämpliga på Eurosystemets infrastrukturtjänster och projekt, med ett kontinuerligt
beaktande av mandatet för en ECBS-kommitté som inrättats av ECB-rådet med stöd av artikel 9 i arbetsordningen
för Europeiska centralbanken (3).

(2)

I artikel 15.1 i Europeiska centralbankens riktlinje ECB/2012/13 (4) fastställs kriterierna för att värdepappers
centraler ska vara tillträdesberättigade till T2S-tjänster, och ett av dessa kriterier är att de behöriga myndigheterna
har bedömt dem positivt i förhållande till Eurosystemets/Europeiska värdepapperstillsynskommitténs rekommen
dationer för system för värdepappersavveckling. Eurosystemets/Europeiska värdepapperstillsynskommitténs
rekommendationer för system för värdepappersavveckling har ersatts av principerna för finansmarknadernas
infrastruktur utgivna av Kommittén för betalnings- och marknadsinfrastruktur och Internationella organisationen
för värdepapperstillsyn i april 2012 eller en uppsättning regler som genomför dessa principer; inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet har principerna genomförts i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 909/2014 (5).

(3)

Riktlinje ECB/2012/13 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Ändringar
Riktlinje ECB/2012/13 ska ändras på följande sätt:
1. I alla artiklar ska varje hänvisning till T2S-styrelsen ersättas med styrelsen för marknadsinfrastruktur (MIB).
(1) Europeiska centralbankens beslut (EU) 2019/166 av den 25 januari 2019 om styrelsen för marknadsinfrastruktur och upphävande av
beslut ECB/2012/6 om inrättande av en styrelse för TARGET2-Securities (ECB/2019/3) (EUT L 32, 4.2.2019, s. 14).
(2) Europeiska centralbankens beslut ECB/2012/6 av den 29 mars 2012 om inrättande av en styrelse för Target2-Securities (Target2Securities Board) samt om upphävande av beslut ECB/2009/6 (EUT L 117, 1.5.2012, s. 13).
(3) Enligt vad som framgår av Europeiska centralbankens beslut ECB/2004/2 av den 19 februari 2004 om antagande av arbetsordningen för
Europeiska centralbanken (EUT L 80, 18.3.2004, s. 33).
(4) Europeiska centralbankens riktlinje ECB/2012/13 av den 18 juli 2012 om TARGET2-Securities (EUT L 215, 11.8.2012, s. 19).
5
( ) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den 23 juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska
unionen och om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU och förordning (EU) nr 236/2012
(EUT L 257, 28.8.2014, s. 1).
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2. I artikel 2 ska punkt 18 utgå.
3. I artikel 2 ska punkt 26 ersättas med följande:
”26. styrelsen för marknadsinfrastruktur (MIB): Eurosystemets ledningsorgan som inrättats i enlighet med Europeiska
centralbankens beslut (EU) 2019/166 (ECB/2019/3) (*).
(*) Europeiska centralbankens beslut (EU) 2019/166 av den 25 januari 2019 om styrelsen för marknadsinfrastruktur
och upphävande av beslut ECB/2012/6 om inrättande av en styrelse för TARGET2-Securities (ECB/2019/3)
(EUT L 32, 4.2.2019, s. 14).”
4. Artikel 5 ska ersättas med följande:
”Artikel 5
Styrelsen för marknadsinfrastruktur
Sammansättning och mandat för MIB-styrelsen fastställs i beslut (EU) 2019/166 (ECB/2019/3). MIB-styrelsen ska
ansvara för de arbetsuppgifter som den tilldelats i enlighet med beslut (EU) 2019/166 (ECB/2019/3).”
5. I artikel 15.1 ska led b ersättas med följande:
”b) av de behöriga myndigheterna har bedömts positivt i förhållande till i) Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 909/2014 (*) för värdepapperscentraler belägna inom en EES-jurisdiktion, eller ii) principerna för
finansmarknadernas infrastruktur utgivna av Kommittén för betalnings- och marknadsinfrastruktur och
Internationella organisationen för värdepapperstillsyn i april 2012 eller ett rättsligt ramverk som genomför dessa
principer, för värdepapperscentraler belägna inom en icke-EES-jurisdiktion.
(*) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den 23 juli 2014 om förbättrad värdepappersav
veckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU
och förordning (EU) nr 236/2012 (EUT L 257, 28.8.2014, s. 1).”
Artikel 2
Verkan
Denna riktlinje får verkan samma dag som den delges de nationella centralbankerna i de medlemsstater som har euron
som valuta.
Artikel 3
Adressater
Denna riktlinje riktar sig till alla centralbanker i Eurosystemet.

Utfärdad i Frankfurt am Main den 7 juni 2019.
På ECB-rådets vägnar
Mario DRAGHI

ECB:s ordförande

