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EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS
2014 m. vasario 6 d.
dėl Europos Centrinio Banko atstovų Priežiūros valdyboje skyrimo
(ECB/2014/4)
(2014/427/ES)
EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į 2013 m. spalio 15 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui pave
dami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika (1), ypač į jo 26 straipsnio
1, 2 ir 5 dalis,
atsižvelgdama į 2004 m. vasario 19 d. Sprendimą ECB/2004/2 dėl Europos Centrinio Banko darbo reglamento patvirti
nimo (2), ypač į jo 13b straipsnio 6 dalį,
kadangi:
(1)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 26 straipsnio 5 dalį Valdančioji taryba skiria keturis Europos Centrinio
Banko (ECB) atstovus į Priežiūros valdybą, iš kurių nei vienas nevykdo pareigų, tiesiogiai susijusių su ECB pinigų
politikos funkcija;

(2)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 26 straipsnio 2 dalį skiriant ECB atstovus į Priežiūros valdybą laikomasi
lyčių pusiausvyros, patirties ir kvalifikacijos principų;

(3)

būtina papildyti Reglamentą (ES) Nr. 1024/2013 dėl keturių ECB atstovų skyrimo į Priežiūros valdybą tvarkos, jų
atleidimo iš pareigų sąlygų ir tvarkos, ir sąlygų, taikomų į tokias pareigas paskirtiems asmenims,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
ECB atstovų skyrimas į Priežiūros valdybą
1.
Keturi ECB atstovai skiriami į Priežiūros valdybą iš asmenų, turinčių pripažintą padėtį ir patirties bankininkystės ir
finansų reikaluose.
2.
Jų kadencija yra penkeri metai ir ji neatnaujinama. Nukrypstant nuo šios taisyklės, pirmųjų keturių ECB atstovų
kadencija pirminio paskyrimo metu yra nuo trejų iki penkerių metų.
3.
Keturių ECB atstovų darbo sąlygos, ypač jų atlyginimai, pensijos ir kitos socialinės išmokos, nustatomos sutartyje
su ECB; jas nustato Valdančioji taryba, kuri remiasi Vykdomosios valdybos pasiūlymu.
4.
ECB atstovai atlieka savo pareigas dirbdami visu arba ne visu etatu, kaip nustatyta jų sutartyse su ECB įtvirtintose
sąlygose. Jie neužsiima jokia veikla, nesvarbu, ar už ją gaunamas atlyginimas, ar ne, išskyrus atvejus, kai gaunamas
Valdančiosios tarybos leidimas. Leidimas nesuteikiamas veiklai, dėl kurios galėtų kilti arba kuri gali būti laikoma tokia,
dėl kurios galėtų kilti interesų konfliktas jų kaip Priežiūros valdybos narių pareigų atžvilgiu. Konkrečiai, jie negali vykdyti
jokių pareigų nacionalinėje kompetentingoje institucijoje, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 2 straipsnyje.
5.
Jei ECB atstovas Priežiūros valdyboje nebeatitinka šioms pareigoms keliamų reikalavimų arba yra kaltas (-a) padaręs
sunkų nusižengimą, Valdančioji taryba Vykdomosios valdybos prašymu ir išklausiusi jį (ją) gali priimti sprendimą atleisti
jį (ją) iš pareigų.
6.

Kiekviena laisva ECB atstovo Priežiūros valdyboje vieta užimama paskiriant naują atstovą pagal šį sprendimą.

(1) OL L 287, 2013 10 29, p. 63.
(2) OL L 80, 2004 3 18, p. 33.
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2 straipsnis
Įsigaliojimas
Šis sprendimas įsigalioja 2014 m. vasario 6 d.

Priimta Frankfurte prie Maino 2014 m. vasario 6 d.
ECB Pirmininkas
Mario DRAGHI

