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IRÁNYMUTATÁSOK
AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2019/1007 IRÁNYMUTATÁSA
(2019. június 7.)
a TARGET2-Securitiesről szóló EKB/2012/13 iránymutatás módosításáról (EKB/2019/16)
AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 127. cikke (2) bekezdésének első francia
bekezdésére,
tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 3.1.
és 12.1. cikkére, valamint 17., 18. és 22. cikkére,
mivel:
(1)

2019. január 25-én az Európai Központi Bank (EKB) Kormányzótanácsa elfogadta az (EU) 2019/166 európai
központi banki határozatot (EKB/2019/3) (1), amely jelenlegi alakzatában létrehozta a Piaci Infrastruktúra
Testületet (Market Infrastructure Board, MIB). A MIB üléseire korábban különböző speciális alakzatokban került
sor, és az eredetileg az – (EU) 2019/166 határozattal (EKB/2019/3) hatályon kívül helyezett – EKB/2012/6
határozattal (2) létrehozott TARGET2-Securities Tanács ilyen speciális alakzatként működött. Felülvizsgált
alakzatában a MIB a Kormányzótanácsot annak biztosításában támogató irányító testület, hogy fenntartsák és
továbbfejlesszék az eurorendszerbeli infrastruktúra szolgáltatásokat, valamint hogy az eurorendszerbeli
infrastruktúra szolgáltatásokat érintő projekteket a Központi Bankok Európai Rendszere (KBER) Szerződésben
rögzített célkitűzéseivel, a KBER üzleti igényeivel, a technológiai fejlődéssel, az eurorendszerbeli infrastruktúra
szolgáltatásokra és projektekre alkalmazandó jogi kerettel, valamint a vonatkozó szabályozói és felvigyázói
követelményekkel összhangban kezeljék, tiszteletben tartva az Európai Központi Bank eljárási szabályzatának (3)
9. cikke alapján a Kormányzótanács által létrehozott KBER-bizottság feladatmeghatározását.

(2)

Az EKB/2012/13 iránymutatás (4) 15. cikkének (1) bekezdése meghatározza azokat a feltételeket, amelyeknek
a központi értéktáraknak meg kell felelniük ahhoz, hogy igénybe vehessék a TARGET2-Securities szolgáltatásokat,
és ezek egyike azt írja elő, hogy a központi értéktár az illetékes hatóságoktól kedvező értékelést kapjon
a Központi Bankok Európai Rendszere/az európai értékpapírpiaci szabályozók bizottsága értékpapír-elszámolási
rendszereknek szóló ajánlásai alapján. A Központi Bankok Európai Rendszere/európai értékpapírpiaci
szabályozók bizottsága értékpapír-elszámolási rendszereknek szóló ajánlásait felváltották a 2012. áprilisi,
a Fizetési és Piaci Infrastruktúra Bizottság (CPMI) és az Értékpapír-felügyeletek Nemzetközi Szervezete (IOSCO)
által kibocsátott, a pénzügyi piaci infrastruktúrákra vonatkozó elvek (Principles for financial market
infrastructures), vagy az ezen elveket végrehajtó követelmények, az Európai Gazdasági Térségben például ezeket
a 909/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) hajtja végre.

(3)

Ezért az EKB/2012/13 iránymutatást ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYMUTATÁST:

1. cikk
Módosítások
Az EKB/2012/13 iránymutatás a következőképpen módosul:
1. A cikkekben a „T2S-Tanács”-ra való hivatkozások helyébe a „MIB”-re való hivatkozás lép.
(1) Az Európai Központi Bank (EU) 2019/166 határozata (2019. január 25.) a Piaci Infrastruktúra Testületről és a TARGET2-Securities
Tanács (TARGET2-Securities Board) létrehozásáról szóló EKB/2012/6 határozat hatályon kívül helyezéséről (EKB/2019/3) (HL L 32.,
2019.2.4., 14. o.).
(2) Az EKB/2012/6 határozata (2012. március 29.) a TARGET2-Securities Tanács (TARGET2-Securities Board) létrehozásáról és az
EKB/2009/6 határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 117., 2012.5.1., 13. o.).
(3) Lásd: az Európai Központi Bank EKB/2004/2 határozata (2004. február 19.) az Európai Központi Bank eljárási szabályzatának elfoga
dásáról (HL L 80., 2004.3.18., 33. o.).
(4) Az EKB/2012/13 iránymutatása (2012. július 18.) a TARGET2-Securitiesről (HL L 215., 2012.8.11., 19. o.).
5
( ) Az Európai Parlament és a Tanács 909/2014/EU rendelete (2014. július 23.) az Európai Unión belüli értékpapír-kiegyenlítés javításáról és
a központi értéktárakról, valamint 98/26/EK és a 2014/65/EU irányelv, valamint a 236/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 257.,
2014.8.28., 1. o.).
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2. A 2. cikk 18. pontját el kell hagyni;
3. A 2. cikk 26. pontja helyébe a következő szöveg lép:
„(26) »Piaci Infrastruktúra Testület« (Market Infrastructure Board) vagy »MIB«: az (EU) 2019/166 európai központi
banki határozattal (EKB/2019/3) (*) létrehozott eurorendszerbeli irányító testület;
(*) Az Európai Központi Bank (EU) 2019/166 határozata (2019. január 25.) a Piaci Infrastruktúra Testületről és
a TARGET2-Securities Tanács (TARGET2-Securities Board) létrehozásáról szóló EKB/2012/6 határozat hatályon
kívül helyezéséről (EKB/2019/3) (HL L 32., 2019.2.4., 14. o.).”
4. Az 5. cikk helyébe a következő szöveg lép:
„5. cikk
A Piaci Infrastruktúra Testület
A MIB összetételét és megbízását az (EU) 2019/166 határozat (EKB/2019/3) határozza meg. A MIB felelős az
(EU) 2019/166 határozat (EKB/2019/3) szerint rá ruházott feladatokért.”
5. A 15. cikk (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő szöveg lép:
„b) az illetékes hatóságoktól kedvező értékelést kapnak i. a 909/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (*)
alapján EGT országbeli CSD esetében, vagy ii. a 2012. áprilisi, a Fizetési és Piaci Infrastruktúra Bizottság és az
Értékpapír-felügyeletek Nemzetközi Szervezete által kibocsátott, a pénzügyi piaci infrastruktúrákra vonatkozó
elvek vagy az ezen elveket végrehajtó jogi keret alapján nem EGT országbeli CSD esetében;
(*) Az Európai Parlament és a Tanács 909/2014/EU rendelete (2014. július 23.) az Európai Unión belüli értékpapírkiegyenlítés javításáról és a központi értéktárakról, valamint 98/26/EK és a 2014/65/EU irányelv, valamint
a 236/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 257., 2014.8.28., 1. o.).”
2. cikk
Hatálybalépés
Ez az iránymutatás az azon tagállamok nemzeti központi bankjaival történő közlésének napján lép hatályba, amelyek
pénzneme az euro.
3. cikk
Címzettek
Ennek az iránymutatásnak címzettje az eurorendszer valamennyi központi bankja.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2019. június 7-én.
az EKB Kormányzótanácsa részéről
az EKB elnöke
Mario DRAGHI

