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EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2017/1403
2017 m. birželio 23 d.
kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2012/6 dėl TARGET2-Securities valdybos sudarymo
(ECB/2017/20)
EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 3 straipsnio 1 dalį,
12 straipsnio 1 ir 3 dalis bei 17, 18 ir 22 straipsnius,
atsižvelgdama į 2012 m. liepos 18 d. Gaires ECB/2012/13 dėl TARGET2-Securities (1),
kadangi:
(1)

2016 m. kovo 16 d. Valdančioji taryba patvirtino Rinkos infrastruktūros valdybos, naujo valdymo organo,
atsakingo už techninius ir operacijų valdymo uždavinius rinkos infrastruktūros ir platformų srityje, sudarymą;

(2)

dėl to Sprendimas ECB/2012/6 (2) turėtų būti iš dalies pakeistas, siekiant atspindėti Rinkos infrastruktūros
valdybos sudarymą ir T2S valdybos, kaip vienos iš Rinkos infrastruktūros valdybos specialių formų, veiklą,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
Daliniai pakeitimai
Sprendimas ECB/2012/6 iš dalies keičiamas taip:
1) 1 straipsnis pakeičiamas taip:
„1 straipsnis
Apibrėžtys
Šiame sprendime vartojami terminai turi tokią pačią reikšmę kaip ir Gairėse ECB/2012/13 (*) ir Valdančiosios tarybos
2011 m. lapkričio 17 d. patvirtintame T2S pamatiniame susitarime.
(*) 2012 m. liepos 18 d. Gairės ECB/2012/13 dėl TARGET2-Securities (OL L 215, 2012 8 11, p. 19).“;
2) 2 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:
„1.
T2S valdyba sudaroma kaip valdymo organas, kurio uždavinys – rengti pasiūlymus Valdančiajai tarybai dėl
esminių strateginių klausimų ir vykdyti grynai techninio pobūdžio uždavinius, kuriuos jai pavedė Valdančioji taryba.
Ji veikia kaip viena iš specialių Rinkos infrastruktūros valdybos (angl. Market Infrastructure Board, MIB) formų.“;
3) I priedo skyriaus „Sudėtis“ ketvirtoji pastraipa pakeičiama taip:
„T2S valdybos nario įgaliojimai trunka 24 mėnesius ir gali būti atnaujinti. Valdančioji taryba gali nuspręsti dėl
trumpesnio įgaliojimų termino, įskaitant tuos atvejus, kai nariai atsistatydina arba išeina į pensiją nepasibaigus jų
įgaliojimams.“;
(1) OL L 215, 2012 8 11, p. 19.
(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).
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4) II priedas iš dalies keičiamas taip:
a) 1 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:
„3.
Nariai tiesiogiai nedalyvauja vykdant T2S arba centrinių vertybinių popierių depozitoriumų, kurie perduoda
atsiskaitymų operacijas vykdyti T2S, priežiūrą, tokia apimtimi, kiek toks dalyvavimas galėtų sukelti realius ar
potencialius konfliktus su jų, kaip T2S valdybos narių, funkcijomis. Nustatomos atitinkamos priemonės, skirtos
tokiems konfliktams nustatyti ir jų išvengti. Nariai nedalyvauja Vidaus auditorių komitete (angl. Internal Auditors
Committee, IAC), jie taip pat nedalyvauja kasdieninėje 3 lygio veikloje.“;
b) 2 straipsnio 1 dalis išbraukiama.
2 straipsnis
Baigiamoji nuostata
Šis sprendimas įsigalioja 2017 m. birželio 23 d.

Priimta Frankfurte prie Maino 2017 m. birželio 23 d.
ECB Pirmininkas
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