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Euroopa Liidu Teataja

ET

20.6.2019

SUUNISED
EUROOPA KESKPANGA SUUNIS (EL) 2019/1007,
7. juuni 2019,
millega muudetakse suunist EKP/2012/13 TARGET2-Securities kohta (EKP/2019/16)
EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eelkõige selle artikli 127 lõike 2 esimest taanet,
võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige selle artikleid 3.1, 12.1, 17, 18
ja 22,
ning arvestades järgmist:
(1)

25. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Keskpanga (EKP) nõukogu vastu Euroopa Keskpanga otsuse (EL) 2019/166
(EKP/2019/3), (1) millega asutati turuinfrastruktuuri nõukogu praegusel kujul. Enne seda oli turuinfrastruktuuri
nõukogu kogunenud mitmel kujul, millest üks oli TARGET2-Securities juhatus, mis asutati otsusega
EKP/2012/6, (2) mis tunnistati kehtetuks otsusega (EL) 2019/166 (EKP/2019/3). Turuinfrastruktuuri nõukogu on
oma praegusel kujul EKP nõukogu toetav juhtorgan, mis tagab eurosüsteemi infrastruktuuriteenuste taseme ja
edasitöötamise ning eurosüsteemi infrastruktuuriteenuste projektide juhtimise; seda tehakse kooskõlas Euroopa
Keskpankade Süsteemi (EKPS) aluslepingust tulenevate eesmärkidega, EKPSi tegevusvajadustega, tehnoloogilise
arenguga, eurosüsteemi infrastruktuuri teenustele ja projektidele kohaldatava õigusraamistikuga ning kehtivate
õigusaktide ja järelevaatamise nõuetega, arvestades EKP nõukogu poolt vastu võetud Euroopa Keskpanga
kodukorra (3) artiklis 9 sätestatud EKPSi komitee volitusi.

(2)

Otsuse EKP/2012/13 (4) artikli 15 lõige 1 sätestab kriteeriumid, mille alusel väärtpaberite keskdepositooriumid on
kõlblikud TARGET2-Securities teenustele juurdepääsuks, sealhulgas nõude, et väärtpaberite keskdepositoorium
peab olema saanud positiivse hinnangu pädevalt ametiasutuselt Euroopa Keskpankade Süsteemi/Euroopa
Väärtpaberiturujärelevalve Komitee soovituste suhtes väärtpaberiarveldussüsteemide kohta. Euroopa Keskpankade
Süsteemi/Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Komitee soovitused väärtpaberiarveldussüsteemide kohta on
asendatud makse- ja arveldussüsteemide komitee ning Rahvusvahelise Väärtpaberijärelevalve Organisatsiooni
põhimõtetega finantsturu infrastruktuuride kohta (aprill 2012) või nõuete kogumiga, mis neid põhimõtteid
rakendab; näiteks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 909/2014 Euroopa Majanduspiirkonnas (5).

(3)

Seetõttu tuleb suunist EKP/2012/13 vastavalt muuta,

ON VÕTNUD VASTU KÄESOLEVA SUUNISE:

Artikkel 1
Muudatused
Suunist EKP/2012/13 muudetakse järgmiselt:
1) kõikides artiklites asendatakse viited T2S juhatusele viidetega turuinfrastruktuuri nõukogule;
(1) Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2019/166, 25. jaanuar 2019, turuinfrastruktuuri nõukogu kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks
otsus EKP/2012/6 TARGET2-Securities juhatuse asutamise kohta (EKP/2019/3) (ELT L 32, 4.2.2019, lk 14).
(2) 29. märtsi 2012. aasta otsus EKP/2012/6 TARGET2-Securities juhatuse asutamise ja otsuse EKP/2009/6 kehtetuks tunnistamise kohta
(ELT L 117, 1.5.2012, lk 13).
(3) See on sätestatud 19. veebruari 2004. aasta otsusega EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (ELT L 80,
18.3.2004, lk 33).
(4) 18. juuli 2012. aasta suunis EKP/2012/13 TARGET2-Securities kohta (ELT L 215, 11.8.2012, lk 19).
5
( ) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 909/2014, 23. juuli 2014, mis käsitleb väärtpaberiarvelduse parandamist Euroopa
Liidus ja väärtpaberite keskdepositooriume ning millega muudetakse direktiive 98/26/EÜ ja 2014/65/EL ning määrust (EL) nr 236/2012
(ELT L 257, 28.8.2014, lk 1).
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2) artikli 2 punkt 18 jäetakse välja;
3) artikli 2 punkt 26 asendatakse järgmisega:
„26) „turuinfrastruktuuri nõukogu“ (Market Infrastructure Board, MIB) – eurosüsteemi juhtorgan, mis on asutatud
Euroopa Keskpanga otsusega (EL) 2019/166 (EKP/2019/3) (*);
(*) Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2019/166, 25. jaanuar 2019, turuinfrastruktuuri nõukogu kohta ning millega
tunnistatakse kehtetuks otsus EKP/2012/6 TARGET2-Securities juhatuse asutamise kohta (EKP/2019/3) (ELT L 32,
4.2.2019, lk 14).“;
4) artikkel 5 asendatakse järgmisega:
„Artikkel 5
Turuinfrastruktuuri nõukogu
Turuinfrastruktuuri nõukogu koosseis ja volitused on sätestatud otsuses (EL) 2019/166 (EKP/2019/3). Turuinfras
truktuuri nõukogu täidab talle pandud ülesandeid kooskõlas otsusega (EL) 2019/166 (EKP/2019/3).“;
5) artikli 15 lõikes 1 asendatakse punkt b järgmisega:
„b) neid on positiivselt hinnanud pädevad asutused järgmise osas: i) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL)
nr 909/2014 (*) EMPs asuvate CSDde osas, või ii) makse- ja arveldussüsteemide komitee ning Rahvusvahelise
Väärtpaberijärelevalve Organisatsiooni põhimõtted (aprillis 2012) finantsturu infrastruktuuride kohta või neid
põhimõtteid rakendav õigusraamistik EMP-välises riigis asuvate CSDde osas;
(*) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 909/2014, 23. juuli 2014, mis käsitleb väärtpaberiarvelduse
parandamist Euroopa Liidus ja väärtpaberite keskdepositooriume ning millega muudetakse direktiive 98/26/EÜ ja
2014/65/EL ning määrust (EL) nr 236/2012 (ELT L 257, 28.8.2014, lk 1).“
Artikkel 2
Jõustumine
Käesolev suunis jõustub päeval, mil sellest teatatakse keskpankadele liikmesriikides, mille rahaühik on euro.
Artikkel 3
Adressaadid
Käesolev suunis on adresseeritud kõikidele eurosüsteemi keskpankadele.

Frankfurt Maini ääres, 7. juuni 2019
EKP nõukogu nimel
EKP president
Mario DRAGHI

