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dėl Vertybinių popierių rinkos įstatymo 45 straipsnio papildymo įstatymo projekto
(CON/2006/16)

1.

2006 m. sausio 20 d. Europos centrinis bankas (ECB) gavo Lietuvos banko prašymą pateikti
nuomonę dėl Vertybinių popierių rinkos įstatymo 45 straipsnio papildymo įstatymo projekto (toliau
– įstatymo projektas). ECB kompetencija teikti nuomonę yra grindžiama 1998 m. birželio 29 d.
Tarybos sprendimo 98/415/EB dėl nacionalinių institucijų konsultavimosi su Europos centriniu
banku teisės akto projekto nuostatų klausimais1 2 straipsnio 1 dalies trečia ir penkta įtraukomis,
kadangi įstatymo projektas yra susijęs su Lietuvos banku ir vertybinių popierių atsiskaitymo
sistemomis. Vadovaudamasi Europos centrinio banko darbo reglamento 17 straipsnio 5 dalies
pirmu sakiniu, Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę.

2.

ECB supranta, kad pagrindinis įstatymo projekto tikslas yra suteikti Lietuvos bankui galimybę
prisijungti prie korespondentinės centrinės bankininkystės modelio (KCBM). Numatoma, kad
įstatymo projektas įsigalios įvedus eurą Lietuvoje. Konkrečiai, įstatymo projektas iš dalies keičia
Vertybinių popierių rinkos įstatymo 45 straipsnį, aiškiai numatydamas atvejus, kai Lietuvos
centriniame vertybinių popierių depozitoriume (LCVPD) laikomi vertybiniai popieriai yra
įkeičiami arba perduodami ECB ar nacionaliniams centriniams bankams (NCB) pagal atpirkimo
sandorius. Įstatymo projektas taip pat numato, kad sąskaitos, kuriose atliekami įrašai, yra
atidaromos Lietuvos banko vardu, ir kad Lietuvos bankas gali duoti nurodymus LCVPD dėl
disponavimo vertybiniais popieriais šiose sąskaitose.

3.

KCBM, kurį sukūrė ir išvystė Europos centrinių bankų sistema (ECBS), įgalina NCB laikyti įkaitą
kitų ECBS narių vardu. Atsižvelgdamas į tai, ECB pritaria siūlomam Vertybinių popierių rinkos
įstatymo 45 straipsnio daliniam pakeitimui, kuris bus naudingas vertybiniams popieriams,
laikomiems LCVPD kaip įkaitas Eurosistemos kredito operacijoms.

4.

Įstatymo projekte numatytų įkaito panaudojimo būdų atžvilgiu, Lietuvos bankas galėtų apsvarstyti
platesnę formuluotę, kuri apimtų visus galimus nuosavybės teisės perleidimo būdus, taip pat
vertybinių popierių pervedimus, kurie gali būti naudojami CCBM sistemoje, ne tik šiuo metu
įstatymo projekto 1 straipsnio 2 dalyje minimus įkeitimo ir atpirkimo sandorius.
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5.

ECB supranta, kad įstatymo projektas apsiriboja vertybiniais popieriais. Lietuvos bankas gali
apsvarstyti galimybę įvertinti, ar Lietuvos teisinė sistema leistų tvarkyti kitą turtą, tinkamą būti
įkaitu Eurosistemos kredito operacijoms, pvz. banko paskolas.

6.

ECB taip pat supranta, kad įstatymo projektu nenumatoma reglamentuoti galimybės vertybinius
popierius perleisti ECB ir NCB tiesioginėmis jungtimis tarp LCVPD ir kitų vertybinių popierių
atsiskaitymo sistemų. Tačiau gali atrodyti, jog tai reiškia, kad tiesioginių jungčių naudoti negalima.
Siekiant išvengti klaidingo aiškinimo, įstatymo projekte turėtų būti numatyta platesnė formuluotė,
paaiškinanti, kad vertybiniai popieriai taip pat gali būti pervedami naudojantis tokiomis jungtimis.

Ši nuomonė skelbiama ECB tinklalapyje.

Pasirašyta Frankfurte prie Maino, 2006 m. kovo 10 d.
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