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BESLUIT (EU) 2017/1403 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 23 juni 2017
tot wijziging van Besluit ECB/2012/6 betreffende de instelling van de Target2-Effectenraad
(ECB/2017/20)
DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, en met name
artikel 3.1, artikel 12.1 en artikel 12.3, en artikelen 17, 18 en 22,
Gezien Richtsnoer ECB/2012/13 van 18 juli 2012 betreffende Target2-securities (1),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Op 16 maart 2016 heeft de Raad van bestuur de instelling van een „Raad voor marktinfrastructuur” (Market
Infrastructure Board) goedgekeurd, een nieuw bestuursorgaan dat verantwoordelijk is voor technische taken en
taken van operationeel beheer op het gebied van marktinfrastructuren en –platformen.

(2)

Dienovereenkomstig moet Besluit ECB/2012/6 (2) gewijzigd worden gezien de instelling van de Raad voor
marktinfrastructuur en het optreden van de T2S-raad als een van de specifieke formats van de Raad voor marktin
frastructuur,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Wijzigingen
Besluit ECB/2012/6 wordt als volgt gewijzigd:
1) Artikel 1 wordt als volgt vervangen:
„Artikel 1
Definities
De in dit Besluit gebruikte termen hebben dezelfde betekenis als in Richtsnoer ECB/2012/13 (*) en in de door de
Raad van bestuur op 17 november 2011 goedgekeurde T2S-raamovereenkomst.
(*) Richtsnoer ECB/2012/13 van 18 juli 2012 betreffende Target2-securities (PB L 215 van 11.8.2012, blz. 19).”.
2) Artikel 2, lid 1, wordt als volgt vervangen:
„1.
De T2S-raad wordt opgezet als een bestuursorgaan om voorstellen te ontwikkelen voor de Raad van bestuur
inzake essentiële strategische aangelegenheden en om door de Raad van bestuur toegewezen puur technische taken
uit te voeren. De T2S-raad treedt op als een van de specifieke formats van de Raad voor marktinfrastructuur (MIB).”.
3) In bijlage I, onder de afdeling „Samenstelling”, wordt de vierde paragraaf als volgt vervangen:
„Het mandaat van een lid van de T2S-raad geldt voor 24 maanden en kan worden verlengd. De Raad van bestuur
kan tot een korter mandaat besluiten, onder meer wanneer leden ontslag nemen of met pensioen gaan voordat hun
mandaat verloopt.”.
(1) PB L 215 van 11.8.2012, blz. 19.
(2) Besluit ECB/2012/6 van 29 maart 2012 houdende de instelling van de Target2-Effectenraad en tot intrekking van Besluit ECB/2009/6
(PB L 117 van 1.5.2012, blz. 13).
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4) Bijlage II wordt als volgt gewijzigd:
a) artikel 1, lid 3, wordt als volgt vervangen:
„3.
Leden zijn niet direct betrokken bij het oversight van T2S of van centrale effectenbewaarinstellingen die
afwikkelingstransacties uitbesteden aan T2S, voor zover die betrokkenheid tot belangenconflicten leidt of kan
leiden met hun functies als leden van de T2S-raad. Passende maatregelen worden genomen om dergelijke
conflicten te onderkennen en te vermijden. T2S-leden maken geen deel uit van het Interne Auditcomité (IAC),
noch zijn zij dagelijks betrokken bij niveau 3-activiteiten.”;
b) in artikel 2 wordt lid 1 geschrapt.
Artikel 2
Slotbepaling
Dit besluit treedt in werking op 23 juni 2017.

Gedaan te Frankfurt am Main, 23 juni 2017.
De president van de ECB
Mario DRAGHI

