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Поправка на Решение (ЕС) 2017/1258 на Европейската централна банка от 5 юли 2017 година за
делегирането на решенията за предаването на поверителна статистическа информация на Единния
съвет по преструктуриране (ЕЦБ/2017/22)
(Официален вестник на Европейския съюз L 179 от 12 юли 2017 г.)
На страница 39 съображение 2
вместо:

„(2)

Съгласно член 8, параграф 4а, второ изречение от Регламент (ЕО) № 2533/98 на Съвета органите
или ведомствата, които получават поверителна статистическа информация, предприемат всички
необходими регулаторни, административни, технически и организационни мерки за осигуряване на
физическата и логическата защита на поверителната статистическа информация.“

да се чете:

„(2)

Съгласно член 8, параграф 4а, второ изречение от Регламент (ЕО) № 2533/98 на Съвета органите
или ведомствата, които получават поверителна статистическа информация, предприемат всички
необходими регулаторни, административни, технически и организационни мерки за осигуряване на
физическата и логическата защита на поверителната статистическа информация. Управителният съвет
прецени, че Единният съвет за преструктуриране е предприел тези мерки.“

Поправка на Решение (ЕС) 2017/1403 на Европейската централна банка от 23 юни 2017 година
за изменение на Решение ЕЦБ/2012/6 относно създаването на Съвет за програмата
TARGET2-Securities (ЕЦБ/2017/20)
(Официален вестник на Европейския съюз L 199 от 29 юли 2017 г.)
На страница 24 в заглавието
вместо:

„Съвет за програмата TARGET2-Securities“

да се чете:

„Съвет за TARGET2-Securities“

На страница 24 в член 1 параграф 2
вместо:

„2. В член 2 параграф 1 се заменя със следното:
„1.
Съветът за T2S се създава като управителен орган в Евросистемата, чиято задачата е да изготвя
предложения за Управителния съвет по основни стратегически въпроси и да изпълнява задачи от чисто
техническо естество във връзка с Т2S, възложени му от Управителния съвет. Той действа като един от
специализираните състави на Съвета за пазарна инфраструктура.“

да се чете:

„2. В член 2 параграф 1 се заменя със следното:
„1.
Съветът за T2S се създава като управителен орган в Евросистемата, чиято задачата е да изготвя
предложения за Управителния съвет по основни стратегически въпроси и да изпълнява задачи от чисто
техническо естество, възложени му от Управителния съвет. Той действа като един от специализираните
състави на Съвета за пазарна инфраструктура.“

