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EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2017/1403,
annettu 23 päivänä kesäkuuta 2017,
TARGET2-Securities-johtokunnan perustamisesta annetun päätöksen EKP/2012/6 muuttamisesta
(EKP/2017/20)
EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 3.1, 12.1,
12.3, 17, 18 ja 22 artiklan,
ottaa huomioon TARGET2-Securities-hankkeesta 18 päivänä heinäkuuta 2012 annetut suuntaviivat EKP/2012/13 (1),
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

EKP:n neuvosto hyväksyi 16 päivänä maaliskuuta 2016 markkinainfrastruktuurilautakunnan perustamisen.
Kyseessä on uusi hallintoelin, joka on vastuussa teknisistä ja operatiivisista hallinnointitehtävistä markkinainfrast
ruktuurien ja -alustojen alalla.

(2)

Näin ollen päätöstä EKP/2012/6 (2) pitäisi muuttaa, jotta siitä ilmenisi markkinainfrastruktuurilautakunnan
perustaminen ja T2S-johtokunnan toiminta yhtenä markkinainfrastruktuurilautakunnan kohdennettuna muotona,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Muutokset
Muutetaan päätös EKP/2012/6 seuraavasti:
1) Korvataan 1 artikla seuraavasti:
”1 artikla
Määritelmät
Tässä päätöksessä käytetyillä käsitteillä on sama merkitys kuin suuntaviivoissa EKP/2012/13 (*) ja T2S-puitesopi
muksessa, jonka EKP:n neuvosto hyväksyi 17 päivänä marraskuuta 2011.
(*) Suuntaviivat EKP/2012/13, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2012, TARGET2-Securities-hankkeesta (EUVL L 215,
11.8.2012, s. 19).”;
2) Korvataan 2 artiklan 1 kohta seuraavasti:
”1.
T2S-johtokunta perustetaan hallintoelimeksi, ja sen tehtävänä on kehitellä keskeisiä strategisia kysymyksiä
koskevia ehdotuksia EKP:n neuvostolle ja toteuttaa EKP:n neuvoston sille antamia, luonteeltaan puhtaasti teknisiä
tehtäviä. Se toimii yhtenä markkinainfrastruktuurilautakunnan kohdennettuna muotona.”
3) Korvataan liitteessä I jaksossa ”Kokoonpano” neljäs kappale seuraavasti:
”T2S-johtokunnan jäsenen toimikausi kestää 24 kuukautta ja se voidaan uusia. EKP:n neuvosto voi päättää
lyhyemmästä toimikaudesta, myös silloin, kun jäsenet eroavat tai jäävät eläkkeelle ennen toimikautensa päättymistä.”
(1) EUVL L 215, 11.8.2012, s. 19.
(2) Päätös EKP/2012/6, annettu 29 päivänä maaliskuuta 2012, TARGET2-Securities-johtokunnan perustamisesta ja päätöksen EKP/2009/6
kumoamisesta (EUVL L 117, 1.5.2012, s. 13).
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4) Muutetaan liitettä II seuraavasti:
a) Korvataan 1 artiklan 3 kohta seuraavasti:
”3.
Jäsenet eivät saa suoraan osallistua T2S:n tai T2S:lle katteensiirtotoimintansa ulkoistavien arvopaperi
keskusten yleisvalvontaan, jos tällainen osallistuminen saattaisi olla tosiasiallisesti tai potentiaalisesti ristiriidassa
heillä T2S-johtokunnan jäseninä olevien tehtävien kanssa. Tällaisten ristiriitojen havaitsemiseksi ja välttämiseksi on
otettava käyttöön asianmukaisia toimenpiteitä. Jäsenet eivät saa olla jäseninä sisäisen tarkastuksen komiteassa
eivätkä he saa osallistua päivittäin tason 3 toimintoihin.”
b) Kumotaan 2 artiklan 1 kohta,
2 artikla
Loppusäännös
Tämä päätös tulee voimaan 23 päivänä kesäkuuta 2017.

Tehty Frankfurt am Mainissa 23 päivänä kesäkuuta 2017.
EKP:n puheenjohtaja
Mario DRAGHI

