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GAIRĖS
EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS (ES) 2019/1007
2019 m. birželio 7 d.
kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2012/13 dėl TARGET2-Securities (ECB/2019/16)
EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 127 straipsnio 2 dalies pirmą įtrauką,
atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 3 straipsnio 1 dalį ir
12 straipsnio 1 dalį, ir 17, 18 ir 22 straipsnius,
kadangi:
(1)

2019 m. sausio 25 d. Europos Centrinio Banko (ECB) valdančioji taryba priėmė Europos Centrinio Banko
sprendimą (ES) 2019/166 (ECB/2019/3) (1), kuriuo buvo sudaryta dabartinės formos Rinkos infrastruktūros
valdyba (angl. Market Infrastructure Board, MIB). Anksčiau MIB posėdžiaudavo kitomis specialiomis formomis,
viena iš tokių specialių formų buvo TARGET2-Securities valdyba, sudaryta pagal Sprendimą ECB/2012/6 (2), kuris
buvo panaikintas Sprendimu (ES) 2019/166 (ECB/2019/3). Peržiūrėtos formos MIB yra valdymo organas, kurio
tikslas – teikti pagalbą Valdančiajai tarybai užtikrinant, kad Eurosistemos infrastruktūros paslaugos būtų
palaikomos ir toliau tobulinamos, o su Eurosistemos infrastruktūros paslaugomis susiję projektai būtų valdomi,
visais atvejais atsižvelgiant į Sutartyje numatytus Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) tikslus, ECBS veiklos
poreikius, technologinę pažangą, Eurosistemos infrastruktūros paslaugoms ir projektams taikomą teisinį
reglamentavimą, taip pat į reguliavimo ir priežiūros reikalavimus, bei laikantis ECBS komiteto įgaliojimų, kuriuos,
remdamasi Europos Centrinio Banko darbo reglamento (3) 9 straipsniu, nustato Valdančioji taryba;

(2)

Gairių ECB/2012/13 (4) 15 straipsnio 1 dalyje nustatoma, kokius kriterijus turi atitikti centrinis vertybinių
popierių depozitoriumas tam, kad būtų tinkamas gauti prieigą prie TARGET2-Securities paslaugų; pagal vieną iš jų
reikalaujama, kad centrinį vertybinių popierių depozitoriumą būtų teigiamai įvertinusi kompetentinga institucija
pagal Europos centrinių bankų sistemos ar Europos vertybinių popierių reguliavimo komiteto vertybinių popierių
atsiskaitymų sistemų rekomendacijas. Europos centrinių bankų sistemos ar Europos vertybinių popierių
reguliavimo komiteto vertybinių popierių atsiskaitymų sistemų rekomendacijas pakeitė Mokėjimo ir rinkos infrast
ruktūrų komiteto ir Tarptautinės vertybinių popierių komisijų organizacijos finansų rinkos infrastruktūrų
principai, priimti 2012 m. balandžio mėn., arba tų principų įgyvendinimo reikalavimai, kurie, pavyzdžiui,
Europos ekonominėje erdvėje įgyvendinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 909/2014 (5);

(3)

todėl Gairės ECB/2012/13 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistos,

PRIĖMĖ ŠIAS GAIRES:

1 straipsnis
Daliniai pakeitimai
Gairės ECB/2012/13 iš dalies keičiamos taip:
1) straipsniuose esančios visos nuorodos į T2S valdybą pakeičiamos nuorodomis į MIB;
(1) 2019 m. sausio 25 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2019/166 dėl Rinkos infrastruktūros valdybos, kuriuo iš dalies
keičiamas Sprendimas ECB/2012/6 dėl TARGET2-Securities valdybos sudarymo (ECB/2019/3) (OL L 32, 2019 2 4, p. 14).
(2) 2012 m. kovo 29 d. Sprendimas ECB/2012/6 dėl TARGET2-Securities valdybos sudarymo ir Sprendimo ECB/2009/6 panaikinimo
(OL L 117, 2012 5 1, p. 13).
(3) Kaip numatyta 2004 m. vasario 19 d. Sprendime ECB/2004/2 dėl Europos Centrinio Banko darbo reglamento patvirtinimo (OL L 80,
2004 3 18, p. 33).
(4) 2012 m. liepos 18 d. Gairės ECB/2012/13 dėl TARGET2-Securities (OL L 215, 2012 8 11, p. 19).
5
( ) 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014 dėl atsiskaitymo už vertybinius popierius gerinimo
Europos Sąjungoje ir centrinių vertybinių popierių depozitoriumų, kuriuo iš dalies keičiamos direktyvos 98/26/EB ir 2014/65/ES bei
Reglamentas (ES) Nr. 236/2012 (OL L 257, 2014 8 28, p. 1).
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2) 2 straipsnio 18 punktas išbraukiamas;
3) 2 straipsnio 26 punktas pakeičiamas taip:
„26. Rinkos infrastruktūros valdyba (angl. Market Infrastructure Board, MIB) – pagal Europos Centrinio Banko
sprendimą (ES) 2019/166 (ECB/2019/3) (*) sudarytas Eurosistemos valdymo organas;
(*) 2019 m. sausio 25 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2019/166 dėl Rinkos infrastruktūros valdybos,
kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2012/6 dėl TARGET2-Securities valdybos sudarymo (ECB/2019/3)
(OL L 32, 2019 2 4, p. 14).“;
4) 5 straipsnis pakeičiamas taip:
„5 straipsnis
Rinkos infrastruktūros valdyba
MIB sudėtis ir įgaliojimai yra nustatyti Sprendimu (ES) 2019/166 (ECB/2019/3). MIB yra atsakinga už uždavinius, jai
priskirtus Sprendimu (ES) 2019/166 (ECB/2019/3).“;
5) 15 straipsnio 1 dalies b punktas pakeičiamas taip:
„b) kompetentingos institucijos juos teigiamai įvertino pagal i) Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES)
Nr. 909/2014 (*) CVPD, esančių EEE valstybėje, atveju; arba ii) Mokėjimo ir rinkos infrastruktūrų komiteto ir
Tarptautinės vertybinių popierių komisijų organizacijos finansų rinkos infrastruktūrų principus, priimtus
2012 m. balandžio mėn., tų principų įgyvendinimo reikalavimus arba teisinį reglamentavimą, kuriuo
įgyvendinami tie principai CVPD, esančių ne EEE valstybėje, atveju;
(*) 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014 dėl atsiskaitymo už
vertybinius popierius gerinimo Europos Sąjungoje ir centrinių vertybinių popierių depozitoriumų, kuriuo iš dalies
keičiamos direktyvos 98/26/EB ir 2014/65/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 236/2012 (OL L 257, 2014 8 28, p. 1).“
2 straipsnis
Įsigaliojimas
Šios gairės įsigalioja tą dieną, kai apie jas pranešama valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionaliniams centriniams
bankams.
3 straipsnis
Adresatai
Šios gairės skirtos visiems Eurosistemos centriniams bankams.

Priimta Frankfurte prie Maino 2019 m. birželio 7 d.
ECB valdančiosios tarybos vardu
ECB Pirmininkas
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