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EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2017/1403
av den 23 juni 2017
om ändring av beslut ECB/2012/6 om inrättande av en styrelse för Target2-Securities
(Target2-Securities Board) (ECB/2017/20)
ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 3.1,
artikel 12.1 och 12.3 samt artiklarna 17, 18 och 22,
med beaktande av riktlinje ECB/2012/13 av den 18 juli 2012 om Target2-Securities (1), och
av följande skäl:
(1)

Den 16 mars 2016 godkände ECB-rådet inrättandet av en styrelse för marknadsinfrastruktur, ett nytt
ledningsorgan med ansvar för tekniska och operativa ledningsuppgifter vad gäller marknadsinfrastrukturer och
plattformar.

(2)

Beslut ECB/2012/6 (2) bör därför ändras för att avspegla att styrelsen för marknadsinfrastruktur har inrättats och
att T2S-styrelsen utgör en av de särskilda sammansättningarna för styrelsen för marknadsinfrastruktur.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Ändringar
Beslut ECB/2012/6 ska ändras på följande sätt:
1. Artikel 1 ska ersättas med följande:
”Artikel 1
Definitioner
De begrepp som används i detta beslut ska ha samma innebörd som begreppen i riktlinje ECB/2012/13 (*) och i det
ramavtal för T2S som godkändes av ECB-rådet den 17 november 2011.
(*) Riktlinje ECB/2012/13 av den 18 juli 2012 om Target2-Securities (EUT L 215, 11.8.2012, s. 19).”
2. Artikel 2.1 ska ersättas med följande:
”1.
T2S-styrelsen ska inrättas som ett ledningsorgan som för ECB-rådets räkning tar fram förslag om viktiga
strategiska frågor och utför tekniska uppgifter av rent teknisk karaktär som den tilldelats av ECB-rådet. Den ska
utgöra en av de särskilda sammansättningarna för styrelsen för marknadsinfrastruktur (MIB).”
3. I bilaga I ska fjärde stycket under rubriken ”Sammansättning” ersättas med följande:
”Mandatperioden för en ledamot av T2S-styrelsen uppgår till 24 månader och kan förnyas. ECB-rådet får besluta om
ett mandat för kortare tid, bland annat när ledamöter avgår eller går i pension innan deras mandat löper ut.”
(1) EUT L 215, 11.8.2012, s. 19.
(2) Beslut ECB/2012/6 av den 29 mars 2012 om inrättande av en styrelse för Target2-Securities (Target2-Securities Board) samt om
upphävande av beslut ECB/2009/6 (EUT L 117, 1.5.2012, s. 13).
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4. Bilaga II ska ändras på följande sätt:
a) Artikel 1.3 ska ersättas med följande:
”3.
Ledamöterna får inte vara direkt delaktiga i tillsynen av T2S eller av värdepapperscentraler som lägger ut
avvecklingstransaktioner på T2S, om detta skulle kunna ge upphov till faktiska eller potentiella konflikter med
deras uppdrag som ledamöter i T2S-styrelsen. Lämpliga åtgärder ska vidtas för att identifiera och undvika alla
sådana konflikter. Ledamöterna får inte vara med i kommittén för internrevision eller dagligen delta i nivå
3-verksamhet.”
b) Artikel 2.1 ska utgå.
Artikel 2
Slutbestämmelse
Detta beslut träder i kraft den 23 juni 2017.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 23 juni 2017.
Mario DRAGHI

ECB:s ordförande

