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EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS (ES) 2017/1403
(2017. gada 23. jūnijs),
ar ko groza Lēmumu ECB/2012/6 par TARGET2 vērtspapīriem Valdes izveidi (ECB/2017/20)
EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,
ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus un jo īpaši to 3.1., 12.1. un
12.3. pantu, kā arī 17., 18. un 22. pantu,
ņemot vērā Pamatnostādni ECB/2012/13 (2012. gada 18. jūlijs) par TARGET2 vērtspapīriem (1),
tā kā:
(1)

ECB Padome 2016. gada 16. martā apstiprināja “Tirgus infrastruktūras valdes” izveidi, kas ir jauna pārvaldības
struktūra, kura atbild par tehniskajiem un operacionālajiem pārvaldības uzdevumiem tirgus infrastruktūru un
platformu jomā.

(2)

Attiecīgi būtu jāgroza Lēmums ECB/2012/6 (2), lai atspoguļotu Tirgus infrastruktūras valdes izveidi un T2V
Valdes darbību vienā no Tirgus infrastruktūras valdes formātiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants
Grozījumi
Lēmumu ECB/2012/6 groza šādi:
1) ar šādu pantu aizstāj 1. pantu:
“1. pants
Definīcijas
Šajā lēmumā termini lietoti tādā nozīmē, kāda tiem ir Pamatnostādnē ECB/2012/13 (*) un T2V Pamatlīgumā, ko ECB
Padome apstiprināja 2011. gada 17. novembrī.
(*) Pamatnostādne ECB/2012/13 (2012. gada 18. jūlijs) par TARGET2 vērtspapīriem (OV L 215, 11.8.2012.,
19. lpp.).”;
2) ar šādu punktu aizstāj 2. panta 1. punktu:
“1.
T2V Valde tiek izveidota kā vadības struktūra, kuras uzdevums ir sniegt ECB Padomei priekšlikumus par
būtiskākajiem stratēģiskajiem jautājumiem un pildīt ECB Padomes uzticētos tehniskos uzdevumus. Tā darbojas, kā
viens no īpašajiem Tirgus infrastruktūras valdes (TIV) formātiem.”;
3) I pielikuma sadaļas “Sastāvs” ceturto daļu aizstāj ar šādu:
“T2V Valdes locekļu pilnvaras ilgst 24 mēnešus un var tikt pagarinātas. ECB Padome var lemt par īsāku pilnvaru
laiku, t. sk., ja locekļi atkāpjas vai pensionējas pirms to pilvaru laika beigām.”;
(1) OV L 215, 11.8.2012., 19. lpp.
(2) Lēmums ECB/2012/6 (2012. gada 29. marts) par TARGET2 vērtspapīriem Valdes izveidi un Lēmuma ECB/2009/6 atcelšanu
(ECB/2009/6) (OV L 117, 1.5.2012., 13. lpp.).
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4) šādi groza II pielikumu:
a) ar šādu punktu aizstāj 1. panta 3. punktu:
“3.
T2V Valdes locekļi nav tieši iesaistīti T2V pārraudzībā vai tādu centrālo vērtspapīru depozitāriju (CVD)
pārraudzībā, kas ārpakalpojuma veidā nodevuši savas norēķinu darbības T2V, ciktāl šāda iesaiste var radīt faktisku
vai potenciālu interešu konfliktu saistībā ar to T2V Valdes locekļa statusu. Tiek ieviesti attiecīgi pasākumi šādu
konfliktu identificēšanai un novēršanai. Locekļi nav Iekšējās audita komitejas (IAK) locekļi, un tie ikdienā nav
iesaistīti 3. līmeņa darbībās”;
b) svītro 2. panta 1. punktu.
2. pants
Nobeiguma noteikums
Šis lēmums stājas spēkā 2017. gada 23. jūnijā.

Frankfurtē pie Mainas, 2017. gada 23. jūnijā
ECB prezidents
Mario DRAGHI

