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ORIENTĂRI
ORIENTAREA (UE) 2019/1007 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE
din 7 iunie 2019
de modificare a Orientării BCE/2012/13 privind TARGET2-Securities (BCE/2019/16)
CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 127 alineatul (2) prima liniuță,
având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolele 3.1
și 12.1 și articolele 17, 18 și 22,
întrucât:
(1)

La 25 ianuarie 2019, Consiliul guvernatorilor Băncii Centrale Europene (BCE) a adoptat Decizia (UE) 2019/166
a Băncii Centrale Europene (BCE/2019/3) (1) de instituire a Comitetului pentru infrastructura pieței (Market Infras
tructure Board – MIB) în formatul său actual. Anterior, MIB se întrunise în diferite formate dedicate, iar Comitetul
pentru TARGET2-Securities, instituit inițial în temeiul Deciziei BCE/2012/6 (2), care a fost abrogată prin Decizia
(UE) 2019/166 (BCE/2019/3), funcționase ca unul dintre aceste formate dedicate. MIB, în formatul său revizuit,
este organismul de guvernanță care sprijină Consiliul guvernatorilor în asigurarea menținerii și dezvoltării
serviciilor de infrastructură ale Eurosistemului, precum și în administrarea proiectelor privind serviciile de infras
tructură ale Eurosistemului, în fiecare caz în conformitate cu obiectivele prevăzute de tratat pentru Sistemul
European al Băncilor Centrale (SEBC), cu nevoile funcționale ale SEBC, cu progresul tehnologic, cu cadrul juridic
aplicabil serviciilor și proiectelor de infrastructură ale Eurosistemului și cu cerințele de reglementare și de
supraveghere, precum și cu respectarea mandatului unui comitet al SEBC instituit de Consiliul guvernatorilor în
conformitate cu articolul 9 din Regulamentul de procedură al Băncii Centrale Europene (3).

(2)

Articolul 15 alineatul (1) din Orientarea BCE/2012/13 (4) stabilește criteriile de eligibilitate pentru accesul depozi
tarilor centrali de valori mobiliare la serviciile TARGET2-Securities, unul dintre criterii impunând ca depozitarii
centrali de valori mobiliare să fie evaluați pozitiv de autoritatea competentă în raport cu Recomandările
Sistemului European al Băncilor Centrale/Comitetului autorităților europene de reglementare a piețelor valorilor
mobiliare pentru sistemele de decontare a valorilor mobiliare. Recomandările Sistemului European al Băncilor
Centrale/Comitetului autorităților europene de reglementare a piețelor valorilor mobiliare pentru sistemele de
decontare a valorilor mobiliare au fost înlocuite de Principiile pentru infrastructurile piețelor financiare elaborate
de Comitetul pentru infrastructuri de plăți și de piață și de Organizația Internațională a Comisiilor de Valori
Mobiliare din aprilie 2012 sau de un set de cerințe de punere în aplicare a acestor principii, care, de exemplu, în
Spațiul Economic European sunt puse în aplicare prin Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului
European și al Consiliului (5).

(3)

Prin urmare, Orientarea BCE/2012/13 ar trebui modificată în mod corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTA ORIENTARE:

Articolul 1
Modificări
Orientarea BCE/2012/13 se modifică după cum urmează:
1. Toate trimiterile la „Comitetul pentru T2S” din cuprinsul fiecărui articolul se înlocuiesc cu „MIB”.
(1) Decizia (UE) 2019/166 a Băncii Centrale Europene din 25 ianuarie 2019 privind Comitetul pentru infrastructura pieței și de abrogare
a Deciziei BCE/2012/6 privind înființarea Comitetului pentru TARGET2-Securities (BCE/2019/3) (JO L 32, 4.2.2019, p. 14).
(2) Decizia BCE/2012/6 din 29 martie 2012 privind înființarea Comitetului pentru TARGET2-Securities (TARGET2-Securities Board) și de
abrogare a Deciziei BCE/2009/6 (JO L 117, 1.5.2012, p. 13).
(3) Astfel cum este prevăzut în Decizia BCE/2004/2 din 19 februarie 2004 de adoptare a Regulamentului de procedură al Băncii Centrale
Europene (JO L 80, 18.3.2004, p. 33).
(4) Orientarea BCE/2012/13 din 18 iulie 2012 privind TARGET2-Securities (JO L 215, 11.8.2012, p. 19).
5
( ) Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor
de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și
2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 (JO L 257, 28.8.2014, p. 1).
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2. La articolul 2, punctul 18 se elimină.
3. La articolul 2, punctul 26 se înlocuiește cu următorul text:
„26. «Comitetul pentru infrastructura pieței» sau «MIB» [Market Infrastructure Board (MIB)] înseamnă organismul de
guvernanță al Eurosistemului instituit în temeiul Deciziei (UE) 2019/166 a Băncii Centrale Europene
(BCE/2019/3) (*);
(*) Decizia (UE) 2019/166 a Băncii Centrale Europene din 25 ianuarie 2019 privind Comitetul pentru infrastructura
pieței și de abrogare a Deciziei BCE/2012/6 privind înființarea Comitetului pentru TARGET2-Securities
(BCE/2019/3) (JO L 32, 4.2.2019, p. 14).”
4. Articolul 5 se înlocuiește cu următorul text:
„Articolul 5
Comitetul pentru infrastructura pieței
Compunerea și mandatul MIB sunt prevăzute în Decizia (UE) 2019/166 (BCE/2019/3). MIB răspunde de atribuțiile
care îi sunt alocate în conformitate cu Decizia (UE) 2019/166 (BCE/2019/3).”
5. La articolul 15 alineatul (1), litera (b) se înlocuiește cu următorul text:
„(b) să fi fost evaluați pozitiv de autoritățile competente în raport cu (i) Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al
Parlamentului European și al Consiliului (*), în cazul CSD situați într-o jurisdicție din SEE, sau cu (ii) Principiile
pentru infrastructurile piețelor financiare elaborate de Comitetul pentru infrastructuri de plăți și de piață și de
Organizația Internațională a Comisiilor de Valori Mobiliare din aprilie 2012 ori cu un cadru juridic de punere în
aplicare a acestor principii, în cazul CSD situate într-o jurisdicție din afara SEE;
(*) Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbună
tățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și
de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 (JO L 257,
28.8.2014, p. 1).”
Articolul 2
Producerea de efecte
Prezenta orientare produce efecte de la data notificării sale către băncile centrale naționale ale statelor membre a căror
monedă este euro.
Articolul 3
Destinatari
Prezenta orientare se adresează tuturor băncilor centrale din Eurosistem.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 7 iunie 2019.
Pentru Consiliul guvernatorilor BCE
Președintele BCE
Mario DRAGHI

