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ODLUKA (EU) 2017/1403 EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE
оd 23. lipnja 2017.
o izmjeni Odluke ESB/2012/6 o osnivanju Odbora sustava TARGET2-Securities (ESB/2017/20)
UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,
uzimajući u obzir Statut Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke, a posebno njegov članak 3.
stavak 1., članak 12. stavke 1. i 3. i članke 17., 18., i 22.,
uzimajući u obzir Smjernicu ESB/2012/13 od 18. srpnja 2012. o sustavu TARGET2-Securities (1),
budući da:
(1)

Upravno vijeće je 16. ožujka 2016. odobrilo osnivanje „Odbora za tržišnu infrastrukturu”, novo upravljačko tijelo
nadležno za tehničke zadaće i zadaće operativnog upravljanja na području tržišnih infrastruktura i platformi.

(2)

Shodno tome, Odluku ESB/2012/6 (2) potrebno je izmijeniti na način da odražava osnivanje Odbora za tržišnu
infrastrukturu i djelovanje Odbora sustava T2S kao jednog od oblika Odbora za tržišnu infrastrukturu koji ima
posebnu namjenu,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.
Izmjene
Odluka ESB/2012/6 mijenja se kako slijedi:
1. Članak 1. zamjenjuje se sljedećim:
„Članak 1.
Definicije
Pojmovi iz ove Odluke imaju jednako značenje kao oni iz Smjernice ESB/2012/13 (*) i iz Okvirnog sporazuma
sustava T2S koji je prihvatilo Upravno vijeće 17. studenoga 2011.
(*) Smjernica ESB/2012/13 od 18. srpnja 2012. o sustavu TARGET2-Securities (SL L 215, 11.8.2012., str. 19.).”
2. U članku 2., stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:
„1.
Odbor sustava T2S osniva se kao upravljačko tijelo čija je zadaća izrada prijedloga za Upravno vijeće
o ključnim strateškim pitanjima i izvršavanje zadaća isključivo tehničke naravi koje mu povjeri Upravno vijeće.
Djeluje kao jedan od oblika Odbora za tržišne infrastrukture (MIB) s posebnom namjenom.”
3. U Prilogu I., pod odjeljkom „Sastav”, četvrti stavak zamjenjuje se sljedećim:
„Mandat člana Odbora sustava T2S traje 24 mjeseca i može se obnoviti. Upravno vijeće može donijeti odluku
o kraćem mandatu, uključujući slučajeve u kojima članovi podnesu ostavku ili odu u mirovinu prije isteka svojeg
mandata.”
(1) SL L 215, 11.8.2012., str. 19.
(2) Odluka ESB/2012/6 od 29. ožujka 2012. o osnivanju Odbora sustava TARGET2-Securities i o stavljanju izvan snage Odluke
ESB/2009/6 (SL L 117, 1.5.2012., str. 13.).
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4. Prilog II. mijenja se kako slijedi:
(a) u članku 1., stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:
„3.
Članovi ne smiju biti izravno uključeni u nadzor sustava T2S ili središnjih depozitorija vrijednosnih papira
koji eksternaliziraju operacije namire sustavu T2S ako bi takvo sudjelovanje moglo dovesti do stvarnog ili
mogućeg sukoba s njihovim funkcijama kao članova Odbora za sustav T2S. Treba predvidjeti prikladne mjere
radi utvrđivanja i izbjegavanja svakog takvog sukoba. Članovi ne smiju bio dio Odbora internih revizora (engl.
Internal Auditors Committee, IAC) niti smiju na dnevnoj osnovi sudjelovati u aktivnostima na razini 3.”;
(b) U članku 2. briše se stavak 1.
Članak 2.
Završne odredbe
Ova Odluka stupa na snagu 23. lipnja 2017.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 23. lipnja 2017.
Predsjednik ESB-a
Mario DRAGHI

