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AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2017/1403 HATÁROZATA
(2017. június 23.)
a TARGET2-Securities Tanács (TARGET2-Securities Board) létrehozásáról szóló EKB/2012/6
határozat módosításáról (EKB/2017/20)
AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmányára és különösen annak 3.1.,
12.1. és 12.3. cikkére, valamint 17., 18. és 22. cikkére,
tekintettel a TARGET2-Securities-ről szóló, 2012. július 18-i EKB/2012/13 iránymutatásra (1),
mivel:
(1)

2016. március 16-án a Kormányzótanács jóváhagyta a Piaci Infrastruktúra Testület (Market Infrastructures Board)
létrehozását, amely a piaci infrastruktúrák és platformok területén a technikai és operatív üzemeltetéssel
kapcsolatos feladatokért felelős új irányító testület.

(2)

Ennek megfelelően az EKB/2012/6 határozatot (2) módosítani kell, hogy az tükrözze a Piaci Infrastruktúra
Testület létrehozását, valamint a T2S Tanácsnak a Piaci Infrastruktúra Testület egy speciális alakzataként való
működését,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk
Módosítások
Az EKB/2012/6 határozat a következőképpen módosul:
1. Az 1. cikk helyébe a következő szöveg lép:
„1. cikk
Fogalommeghatározások
Az e határozatban használt kifejezések ugyanazzal a jelentéssel bírnak, mint az EKB/2012/13 iránymutatásban (*) és
a Kormányzótanács által 2011. november 17-én jóváhagyott T2S-keretmegállapodásban.
(*) Az EKB/2012/13 iránymutatása (2012. július 18.) a TARGET2-Securitiesről (HL L 215., 2012.8.11., 19. o.).”
2. A 2. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„(1) A T2S Tanács irányító testületként jön létre azzal a feladattal, hogy a Kormányzótanács számára a kulcsfon
tosságú stratégiai kérdésekben javaslatokat dolgozzon ki, valamint ellássa a Kormányzótanács által rábízott, tisztán
technikai jellegű feladatokat. A T2S Tanács a Piaci Infrastruktúra Testület (MIB) egy speciális alakzataként működik.”
3. Az I. melléklet „Összetétel” című szakaszának negyedik bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„A T2S Tanács tagjainak megbízása 24 hónapra szól, és megújítható. A Kormányzótanács meghatározhat rövidebb
megbízatást, többek között akkor, ha a tag megbízatásának lejárta előtt lemond vagy nyugdíjba vonul.”
(1) HL L 215., 2012.8.11., 19. o.
(2) Az EKB/2012/6 határozat (2012. március 29.) a TARGET2-Securities Tanács (TARGET2-Securities Board) létrehozásáról és az
EKB/2009/6 határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 117., 2012.5.1., 13. o.).

2017.7.29.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 199/25

4. A II. melléklet a következőképpen módosul:
a) Az 1. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„(3) A tagok nem vehetnek részt közvetlenül a T2S vagy azon központi értéktárak felvigyázásában, amelyek
kiegyenlítési műveleteiket a T2S-hez kiszervezik, amennyiben e részvétel a T2S Tanács tagjaként betöltött felada
taikkal való tényleges vagy lehetséges összeütközéshez vezethet. Az ilyen összeütközések azonosítására és
elkerülésére megfelelő intézkedéseket kell kialakítani. A tagok nem vehetnek részt a Belső Könyvvizsgálói
Bizottságban (IAC), és nem vehetnek részt a mindennapos 3. szintű tevékenységekben sem.”
b) A 2. cikk (1) bekezdését el kell hagyni.
2. cikk
Záró rendelkezés
Ez a határozat 2017. június 23-án lép hatályba.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2017. június 23-án.
az EKB elnöke
Mario DRAGHI

