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PAMATNOSTĀDNES
EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2019/1007
(2019. gada 7. jūnijs),
ar ko groza Pamatnostādni ECB/2012/13 par TARGET2 vērtspapīriem (ECB/2019/16)
EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 127. panta 2. punkta pirmo ievilkumu,
ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas statūtus un jo īpaši to 3.1. un 12.1. pantu, kā
arī 17., 18. un 22. pantu,
tā kā:
(1)

Eiropas Centrālās bankas (ECB) Padome 2019. gada 25. janvārī pieņēma Eiropas Centrālās bankas Lēmumu (ES)
2019/166 (ECB/2019/3) (1), ar kuru izveidoja Tirgus infrastruktūras valdi (TIV) tās pašreizējā formātā. Iepriekš
TIV sanāksmes notika dažādos tam īpaši paredzētos formātos, un TARGET2 vērtspapīriem Valde, kura sākotnēji
tika izveidota saskaņā ar Lēmumu ECB/2012/6 (2), kas tika atcelts ar Lēmumu (ES) 2019/166 (ECB/2019/3),
darbojās kā viens no šādiem formātiem TIV tās pārskatītajā formātā ir pārvaldības struktūra, kas palīdz ECB
Padomei, nodrošinot, ka Eurosistēmas infrastruktūras pakalpojumi tiek uzturēti un attīstīti un ar Eurosistēmas
infrastruktūras pakalpojumiem saistīti projekti tiek pārvaldīti, ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmai (ECBS)
Līgumā noteiktos uzdevumus, ECBS darba vajadzības, tehnoloģiskos sasniegumus, Eurosistēmas infrastruktūras
pakalpojumiem un projektiem piemērojamo tiesisko regulējumu un regulējošās un pārraudzības prasības, un
ievērojot ECBS komitejas pilnvaras, kuras ECB Padome noteikusi saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas
Reglamenta (3) 9. pantu.

(2)

Pamatnostādnes ECB/2012/13 (4) 15. panta 1. punktā noteikti kritēriji, saskaņā ar kuriem centrālais vērtspapīru
depozitārijs ir atbilstošs piekļuvei TARGET2 vērtspapīriem pakalpojumiem un viens no kuriem nosaka, ka
kompetentajai iestādei jāsniedz pozitīvs novērtējums par centrālā vērtspapīru depozitārija atbilstību Eiropas
Centrālo banku sistēmas/Eiropas Vērtspapīru regulatoru komitejas Ieteikumiem vērtspapīru norēķinu sistēmām.
Eiropas Centrālo banku sistēmas/Eiropas Vērtspapīru regulatoru komitejas Ieteikumi vērtspapīru norēķinu
sistēmām aizstāti ar Maksājumu un tirgus infrastruktūras komitejas un Starptautiskās Vērtspapīru komisiju
organizācijas 2012. gada aprīļa Finanšu tirgu infrastruktūru principiem vai prasību kopumu, ar kuru šos
principus īsteno, piemēram, Eiropas Ekonomikas zonā, tos īstenojot ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu
(ES) Nr. 909/2014 (5).

(3)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Pamatnostādne ECB/2012/13,

IR PIEŅĒMUSI ŠO PAMATNOSTĀDNI.

1. pants
Grozījumi
Pamatnostādni ECB/2012/13 groza šādi:
1) visas atsauces uz “T2V Valdi” aizstāj ar “TIV”;
(1) Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2019/166 (2019. gada 25. janvāris) par Tirgus infrastruktūras valdi un ar ko atceļ Lēmumu
ECB/2012/6 par TARGET2 vērtspapīriem Valdes izveidi (ECB/2019/3) (OV L 32, 4.2.2019., 14. lpp.).
(2) Lēmums ECB/2012/6 (2012. gada 29. marts) par TARGET2 vērtspapīriem Valdes izveidi un Lēmuma ECB/2009/6 atcelšanu (OV L 117,
1.5.2012., 13. lpp.).
(3) Kā noteikts Lēmumā ECB/2004/2 (2004. gada 19. februāris), ar ko pieņem Eiropas Centrālās bankas Reglamentu (OV L 80, 18.3.2004.,
33. lpp.).
(4) Pamatnostādne ECB/2012/13 (2012. gada 18. jūlijs) par TARGET2 vērtspapīriem (OV L 215, 11.8.2012., 19. lpp.).
5
( ) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 909/2014 (2014. gada 23. jūlijs) par vērtspapīru norēķinu uzlabošanu Eiropas
Savienībā, centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem un grozījumiem Direktīvās 98/26/EK un 2014/65/ES un Regulā (ES) Nr. 236/2012
(OV L 257, 28.8.2014., 1. lpp.).
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2) svītro 2. panta 18. punktu;
3) ar šādu punktu aizstāj 2. panta 26. punktu:
“26) “Tirgus infrastruktūras valde” jeb “TIV” ir Eurosistēmas pārvaldības struktūra, kas izveidota saskaņā ar Eiropas
Centrālās bankas Lēmumu (ES) 2019/166 (ECB/2019/3) (*);
(*) Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2019/166 (2019. gada 25. janvāris) par Tirgus infrastruktūras valdi un ar
ko atceļ Lēmumu ECB/2012/6 par TARGET2 vērtspapīriem Valdes izveidi (ECB/2019/3) (OV L 32, 4.2.2019.,
14. lpp.).”;
4) ar šādu pantu aizstāj 5. pantu:
“5. pants
Tirgus infrastruktūras valde
TIV sastāvs un pilnvaras noteiktas Lēmumā (ES) 2019/166 (ECB/2019/3). TIV atbild par uzdevumiem, kas tai uzticēti
saskaņā ar Lēmumu (ES) 2019/166 (ECB/2019/3).”;
5) ar šādu apakšpunktu aizstāj 15. panta 1. punkta b) apakšpunktu:
“b) kompetentās iestādes pozitīvi novērtējušas to atbilstību i) Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES)
Nr. 909/2014 (*) attiecībā uz CVD, kas atrodas EEZ valsts jurisdikcijā, vai ii) Maksājumu un tirgus infrastruktūras
komitejas un Starptautiskās Vērtspapīru komisiju organizācijas 2012. gada aprīļa Finanšu tirgu infrastruktūru
principiem vai tiesiskajam regulējumam, ar ko īsteno minētos principus, attiecībā uz CVD, kas atrodas valsts,
kura nav EEZ dalībvalsts, jurisdikcijā;
(*) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 909/2014 (2014. gada 23. jūlijs) par vērtspapīru norēķinu
uzlabošanu Eiropas Savienībā, centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem un grozījumiem Direktīvās 98/26/EK un
2014/65/ES un Regulā (ES) Nr. 236/2012 (OV L 257, 28.8.2014., 1. lpp.).”
2. pants
Stāšanās spēkā
Šī pamatnostādne stājas spēkā dienā, kurā to paziņo nacionālajām centrālajām bankām dalībvalstīs, kuru valūta ir euro.
3. pants
Adresāti
Šī pamatnostādne ir adresēta visām Eurosistēmas centrālajām bankām.

Frankfurtē pie Mainas, 2019. gada 7. jūnijā
ECB Padomes vārdā –
ECB priekšsēdētājs
Mario DRAGHI

