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РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА
от 6 февруари 2014 година
за назначаването на представители на Европейска централна банка в Надзорния съвет
(ЕЦБ/2014/4)
(2014/427/ЕС)
УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската централна
банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции (1), и поспециално член 26, параграфи 1, 2 и 5 от него,
като взе предвид Решение ЕЦБ/2004/2 от 19 февруари 2004 г. за приемане на Процедурния правилник на Европейската
централна банка (2), и по-специално член 13б.6 от него,
като има предвид, че:
(1)

Съгласно член 26, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 Управителният съвет назначава четирима представи
тели на Европейската централна банка (ЕЦБ) в Надзорния съвет, никой от които не изпълнява задължения, пряко
свързани с паричната функция на ЕЦБ.

(2)

Съгласно член 26, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 при назначаването на представителите на ЕЦБ в
Надзорния съвет се зачитат принципите на балансирано участие на представители на двата пола, опит и квалифи
кации.

(3)

Необходимо е да се допълни Регламент (ЕС) № 1024/2013 по отношение на процедурата за назначаване на чети
римата представители на ЕЦБ в Надзорния съвет, условията и процедурата за тяхното отстраняване и условията,
които се прилагат спрямо лицата, назначени на такива постове,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1
Назначаване на представители на ЕЦБ в Надзорния съвет
1.
Четиримата представители на ЕЦБ се назначават в Надзорния съвет измежду лица с призната репутация и опит в
областта на банковото дело и финансите
2.
Мандатът им е пет години и не подлежи на подновяване. Чрез дерогация от това правило мандатът на първите чети
рима представители на ЕЦБ е между три и пет години за първоначалното назначаване.
3.
Условията на трудовите правоотношения на четиримата представители на ЕЦБ, по-конкретно тяхната заплата, пенсия
и други социалноосигурителни права, се уреждат в договор с ЕЦБ, като се определят от Управителния съвет по предло
жение на Изпълнителния съвет.
4.
Представителите на ЕЦБ изпълняват служебните си задължения на пълно или непълно работно време според усло
вията на договорите им с ЕЦБ. Те не могат да упражняват друга възмездна или безвъзмездна професионална дейност, освен
ако това не им бъде разрешено от Управителния съвет. Не се предоставя разрешение за извършване на дейности, които ще
доведат или за които може да се счете, че ще доведат до конфликт на интереси с поста им на членове на Надзорния съвет.
По-специално те нямат право да извършват дейност в полза на национален компетентен орган според определението в
член 2 от Регламент (ЕС) № 1024/2013.
5.
Ако представител на ЕЦБ в Надзорния съвет престане да отговаря на условията, необходими за изпълнението на
служебните му задължения или ако е извършил сериозно нарушение, по искане на Изпълнителния съвет и след като го
изслуша, Управителният съвет може да вземе решение за отстраняването му от длъжност.
6.
Всеки вакантен пост на представител на ЕЦБ в Надзорния съвет се запълва чрез назначаването на нов представител в
съответствие с настоящото решение.
(1) ОВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 63.
(2) ОВ L 80, 18.3.2004 г., стр. 33.
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Член 2
Влизане в сила
Настоящото решение влиза в сила на 6 февруари 2014 г.

Съставено във Франкфурт на Майн на 6 февруари 2014 година.
Председател на ЕЦБ
Mario DRAGHI

