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DECIZIA (UE) 2017/1403 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE
din 23 iunie 2017
de modificare a Deciziei BCE/2012/6 privind înființarea Comitetului pentru TARGET2-Securities
(BCE/2017/20)
CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolele 3.1,
12.1 și 12.3, precum și articolele 17, 18 și 22,
având în vedere Orientarea BCE/2012/13 din 18 iulie 2012 privind TARGET2-Securities (1),
întrucât:
(1)

La 16 martie 2016 Consiliul guvernatorilor a aprobat instituirea unui „Consiliu pentru infrastructurile de piață”,
un nou organism de guvernanță cu atribuții de management tehnic și operațional în domeniul platformelor și
infrastructurilor de piață.

(2)

Prin urmare, Decizia BCE/2012/6 (2) ar trebui modificată pentru a reflecta instituirea Consiliului pentru infras
tructurile de piață și funcționarea Comitetului pentru T2S ca unul dintre formatele dedicate ale Consiliului pentru
infrastructurile de piață,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Modificări
Decizia BCE/2012/6 se modifică după cum urmează:
1. Articolul 1 se înlocuiește cu următorul text:
„Articolul 1
Definiții
Termenii utilizați în prezenta decizie au sensul stabilit în Orientarea BCE/2012/13 (*) și în Acordul-cadru privind T2S
aprobat de Consiliul guvernatorilor la 17 noiembrie 2011.
(*) Orientarea BCE/2012/13 din 18 iulie 2012 privind TARGET2-Securities (JO L 215, 11.8.2012, p. 19).”
2. La articolul 2, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:
„(1) Se înființează Comitetul pentru T2S ca un organism de guvernanță cu misiunea de a elabora propuneri pentru
Consiliul guvernatorilor cu privire la aspecte de importanță strategică și de a îndeplini atribuții de natură pur tehnică
alocate de Consiliul guvernatorilor. Acesta funcționează ca unul dintre formatele dedicate ale Consiliului pentru
infrastructurile de piață (Market Infrastructures Board) (MIB).”
3. În anexa I, în secțiunea „Componența”, al patrulea paragraf se înlocuiește cu următorul text:
„Mandatul unui membru al Comitetului pentru T2S este de 24 luni și poate fi reînnoit. Consiliul guvernatorilor poate
decide ca un mandat sa fie mai scurt, inclusiv în cazul în care membri demisionează sau se pensionează înainte de
expirarea mandatelor lor.”
(1) JO L 215, 11.8.2012, p. 19.
(2) Decizia BCE/2012/6 din 29 martie 2012 privind înființarea Comitetului pentru TARGET2-Securities (TARGET2-Securities Board) și de
abrogare a Deciziei BCE/2009/6 (JO L 117, 1.5.2012, p. 13).
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4. Anexa II se modifică după cum urmează:
(a) la articolul 1, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:
„(3)
Membrii nu sunt direct implicați în supravegherea T2S sau a depozitarilor centrali de valori mobiliare care
externalizează către T2S operațiunile de decontare, în măsura în care o astfel de implicare ar fi sau ar putea fi în
contradicție cu atribuțiile acestora în calitate de membri ai Comitetului pentru T2S. Pentru identificarea și evitarea
unor astfel de contradicții vor fi adoptate măsuri adecvate. Membrii nu fac parte din Comitetul auditorilor interni
(Internal Auditors Committee) (IAC) și nici nu sunt implicați zilnic în activități de nivel 3.”;
(b) la articolul 2, alineatul (1) se elimină.
Articolul 2
Dispoziție finală
Prezenta decizie intră în vigoare la 23 iunie 2017.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 23 iunie 2017.
Președintele BCE
Mario DRAGHI

