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ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2017/1403
z 23. júna 2017,
ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2012/6 o zriadení Rady TARGET2-Securities (ECB/2017/20)
RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho články 3.1,
12.1 a 12.3 a články 17, 18 a 22,
so zreteľom na usmernenie ECB/2012/13 z 18. júla 2012 o TARGET-2 Securities (1),
keďže:
(1)

Rada guvernérov schválila 16. marca 2016 zriadenie Rady pre trhovú infraštruktúru, nového riadiaceho orgánu
zodpovedného za úlohy súvisiace s technickým a prevádzkovým riadením v oblasti trhových infraštruktúr
a platforiem.

(2)

Rozhodnutie ECB/2012/6 (2) je preto potrebné zmeniť takým spôsobom, aby zohľadnilo zriadenie Rady pre
trhovú infraštruktúru a fungovanie Rady T2S ako jedného zo špecializovaných zložení Rady pre trhovú
infraštruktúru,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1
Zmeny
Rozhodnutie ECB/2012/6 sa mení takto:
1. Článok 1 sa nahrádza takto:
„Článok 1
Vymedzenie pojmov
Pojmy použité v tomto rozhodnutí majú rovnaký význam ako v usmernení Európskej centrálnej banky
ECB/2012/13 (*) a v rámcovej dohode o T2S, ktorú Rada guvernérov schválila 17. novembra 2011.
(*) Usmernenie ECB/2012/13 z 18. júla 2012 o TARGET2-Securities (Ú. v. EÚ L 215, 11.8.2012, s. 19).“
2. V článku 2 sa odsek 1 nahrádza takto:
„1.
Zriaďuje sa Rada T2S ako riadiaci orgán, ktorý vypracováva pre Radu guvernérov návrhy týkajúce sa
kľúčových strategických otázok a vykonáva úlohy čisto technickej povahy, ktoré mu zadáva Rada guvernérov.
Funguje ako jedno z špecializovaných zložení Rady pre trhovú infraštruktúru.“
3. V prílohe I sa v oddiele s názvom „ZLOŽENIE“ štvrtý odsek nahrádza takto:
„Funkčné obdobie člena Rady T2S je 24 mesiacov a môže byť obnovené. Rada guvernérov môže rozhodnúť
o kratšom funkčnom období, a to okrem iného v prípadoch, keď sa členovia vzdajú funkcie alebo odídu do
dôchodku pred uplynutím ich funkčného obdobia.“
(1) Ú. v. EÚ L 215, 11.8.2012, s. 19.
(2) Rozhodnutie ECB/2012/6 z 29. marca 2012 o zriadení Rady TARGET2-Securities, ktorým sa zrušuje rozhodnutie ECB/2009/6
(Ú. v. EÚ L 117, 1.5.2012, s. 13).
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4. Príloha II sa mení takto:
a) V článku 1 sa odsek 3 nahrádza takto:
„3.
Členovia sa nemôžu priamo podieľať na dohľade nad T2S alebo centrálnymi depozitármi cenných papierov,
za ktorých uskutočňuje operácie vyrovnania T2S, ak by to mohlo viesť k skutočnému alebo potenciálnemu
konfliktu s ich funkciami členov Rady T2S. Zavedú sa vhodné opatrenia, ktorých cieľom je identifikovať takéto
konflikty a predchádzať im. Členovia nesmú byť zároveň členmi Výboru interných audítorov (IAC), ani sa
každodenne nepodieľajú na činnostiach tretej úrovne riadenia.“
b) V článku 2 sa vypúšťa odsek 1.
Článok 2
Záverečné ustanovenia
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 23. júna 2017.

Vo Frankfurte nad Mohanom 23. júna 2017
Prezident ECB
Mario DRAGHI

