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Den Europæiske Unions Tidende

DA

29.7.2017

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2017/1403
af 23. juni 2017
om ændring af afgørelse ECB/2012/6 om oprettelse af et råd for TARGET2-Securities (Target2Securities Board) (ECB/2017/20)
STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig
artikel 3.1, 12.1 og 12.3, samt artikel 17, 18 og 22,
under henvisning til Den Europæiske Centralbanks retningslinje ECB/2012/13 af 18. juli 2012 om TARGET2Securities (1), og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Den 16. marts 2016 godkendte Styrelsesrådet oprettelsen af Markedsinfrastrukturrådet (Market Infrastructure
Board, MIB) — et nyt ledelsesorgan med ansvar for tekniske og operationelle ledelsesopgaver inden for
markedsinfrastrukturer og platforme.

(2)

Den Europæiske Centralbanks afgørelse ECB/2012/6 (2) bør derfor ændres for at afspejle, at Markedsinfrastruk
turrådet er blevet oprettet, og at T2S-rådet fungerer som en af Markedsinfrastrukturrådets særlige
sammensætninger —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1
Ændringer
Afgørelse ECB/2012/6 ændres som følger:
1) Artikel 1 erstattes af følgende:
»Artikel 1
Definitioner
Begreber, der er anvendt i denne afgørelse, har samme betydning som de begreber, der er anvendt i Den Europæiske
Centralbanks retningslinje ECB/2012/13 (*) og i T2S-rammeaftalen, som blev godkendt af Styrelsesrådet den
17. november 2011.
(*) Den Europæiske Centralbanks retningslinje ECB/2012/13 af 18. juli 2012 om TARGET2-Securities (EUT L 215 af
11.8.2012, s. 19).«
2) Artikel 2, stk. 1, erstattes af følgende:
»1.
T2S-rådet oprettes som et ledelsesorgan, der har til opgave at fremlægge forslag for Styrelsesrådet om vigtige
strategiske spørgsmål og at udføre de opgaver af rent teknisk karakter, som det måtte blive pålagt af Styrelsesrådet.
Det fungerer som en af Markedsinfrastrukturrådets (MIB) særlige sammensætninger.«
3) I bilag I under afsnittet »Sammensætning« erstattes fjerde afsnit af følgende:
»Mandatperioden for T2S-rådets medlemmer udgør 24 måneder og kan forlænges. Styrelsesrådet kan træffe afgørelse
om en kortere mandatperiode, herunder hvis medlemmer udtræder eller går på pension inden udløbet af deres
mandat.«
(1) EUT L 215 af 11.8.2012, s. 19.
(2) Den Europæiske Centralbanks afgørelse ECB/2012/6 af 29. marts 2012 om oprettelse af et råd for TARGET2-Securities og om
ophævelse af afgørelse ECB/2009/6 (EUT L 117 af 1.5.2012, s. 13).
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4. Bilag II ændres som følger:
a) Artikel 1, stk. 3, erstattes af følgende:
»3.
Medlemmerne må ikke inddrages direkte i overvågningen af T2S eller af værdipapircentraler, der outsourcer
deres afviklingsoperationer til T2S, i det omfang en sådan inddragelse vil kunne give anledning til faktiske eller
potentielle konflikter med deres funktion som medlem af T2S-rådet. Der skal træffes passende foranstaltninger til
identifikation og undgåelse af sådanne konflikter. Medlemmerne må ikke være en del af Revisionskomiteen
(Internal Auditors Committee, IAC) og må heller ikke inddrages i de daglige niveau 3-aktiviteter.«
b) I artikel 2 udgår stk. 1.
Artikel 2
Afsluttende bestemmelse
Denne afgørelse træder i kraft den 23. juni 2017.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 23. juni 2017.
Mario DRAGHI
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