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DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2017/1403
z dnia 23 czerwca 2017 r.
zmieniająca decyzję EBC/2012/6 w sprawie ustanowienia Rady TARGET2-Securities (EBC/2017/20)
RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności
jego art. 3 ust. 1, art. 12 ust. 1, art. 12 ust. 3 oraz art. 17, 18 i 22,
uwzględniając wytyczne EBC/2012/13 z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie TARGET2-Securities (1),
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

W dniu 16 marca 2016 r. Rada Prezesów zatwierdziła utworzenie Rady ds. Infrastruktury Rynku, nowego organu
zarządzającego odpowiedzialnego za zadania techniczne oraz zadania dotyczące zarządzania operacyjnego
w odniesieniu do infrastruktur i platform rynkowych.

(2)

Decyzja EBC/2012/6 (2) powinna zostać odpowiednio zmieniona w celu odzwierciedlenia utworzenia Rady ds.
Infrastruktury Rynku oraz działania Rady T2S jako jednego z wyspecjalizowanych składów Rady ds. Infras
truktury Rynku,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1
Zmiany
W decyzji EBC/2012/6 wprowadza się następujące zmiany:
1) artykuł 1 otrzymuje brzmienie:
„Artykuł 1
Definicje
Terminy użyte w niniejszej decyzji mają takie samo znaczenie jak w wytycznych EBC/2012/13 (*) oraz umowie
ramowej T2S zatwierdzonej przez Radę Prezesów w dniu 17 listopada 2011 r.
(*) Wytyczne EBC/2012/13 z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie TARGET2-Securities (Dz.U. L 215 z 11.8.2012,
s. 19).”;
2) w art. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.
Ustanawia się Radę T2S jako organ zarządzający, którego zadania obejmują opracowywanie na rzecz Rady
Prezesów projektów rozwiązań kluczowych kwestii strategicznych oraz realizowanie zadań o charakterze czysto
technicznym powierzonych jej przez Radę Prezesów. Rada T2S działa jako jeden z wyspecjalizowanych składów Rady
ds. Infrastruktury Rynku”;
3) w załączniku II, w sekcji „Skład” akapit czwarty otrzymuje brzmienie:
„Kadencja członka Rady T2S trwa 24 miesiące, z możliwością powołania na kolejną kadencję. Rada Prezesów może
zdecydować o skróceniu mandatu, w tym także w przypadkach rezygnacji członków lub przejścia przez nich na
emeryturę przed wygaśnięciem kadencji.”;
(1) Dz.U. L 215 z 11.8.2012, s. 19.
(2) Decyzja z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie ustanowienia Rady TARGET2-Securities oraz uchylająca decyzję EBC/2009/6 (Dz.U. L 117
z 1.5.2012, s. 13).
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4) w załączniku II wprowadza się następujące zmiany:
a) w art. 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3.
Członkowie Rady T2S nie mogą być bezpośrednio zaangażowani w nadzór nad T2S ani nad depozytami
papierów wartościowych, które korzystają z usług rozrachunku w T2S w zakresie, w jakim mógłby zachodzić
faktyczny lub potencjalny konflikt pomiędzy takim zaangażowaniem a pełnioną przez nich funkcją członka Rady
T2S. Ustanowione zostaną odpowiednie środki w celu identyfikacji takich konfliktów i zapobiegania im.
Członkowie Rady T2S nie mogą być członkami Komitetu ds. Audytu Wewnętrznego (IAC) ani nie mogą być na
co dzień zaangażowani w prace poziomu 3.”;
b) w art. 2 skreśla się ust. 1.
Artykuł 2
Przepis końcowy
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 23 czerwca 2017 r.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 23 czerwca 2017 r.
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