L 196/38

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

HU

2014.7.3.

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK HATÁROZATA
(2014. február 6.)
az Európai Központi Bank képviselőinek a felügyeleti testületbe történő kinevezéséről
EKB/2014/4
(2014/427/EU)
AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA

tekintettel az Európai Központi Banknak a hitelintézetek prudenciális felügyeletére vonatkozó politikákkal kapcsolatos
külön feladatokkal történő megbízásáról szóló, 2013. október 15-i 1024/2013/EU tanácsi rendeletre (1), és különösen
annak 26. cikke (1) és (2), valamint (5) bekezdésére,
tekintettel az Európai Központi Bank eljárási szabályzatának elfogadásáról szóló, 2004. február 19-i EKB/2004/2 határo
zatra (2) és különösen annak (13b.6) cikkére,
mivel:
(1)

Az 1024/2013/EU rendelet 26. cikke (5) bekezdése alapján a felügyeleti testületbe a Kormányzótanács nevezi ki
az Európai Központi Bank (EKB) négy képviselőjét, akik nem láthatnak el az EKB monetáris funkciójához közvet
lenül kapcsolódó feladatokat.

(2)

Az 1024/2013/EU rendelet 26. cikke (2) bekezdése alapján az EKB képviselőinek a felügyeleti testületbe történő
kinevezése során tiszteletben kell tartani a nemek egyensúlyára, a tapasztalata és a képzettségre vonatkozó alapel
veket.

(3)

Az 1024/2013/EU rendelet kiegészítése szükséges az EKB képviselőinek a felügyeleti testületbe történő kinevezési
eljárásával, visszahívásuk feltételeivel és az arra vonatkozó eljárással, valamint az ilyen pozícióba kinevezett
személyekre vonatkozó feltételekkel összefüggésben,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk
Az EKB képviselőinek a felügyeleti testületbe történő kinevezése
(1) A felügyeleti testületbe az EKB négy képviselőjét olyan személyek közül nevezik ki, akik banki és pénzügyi terü
leten elismert szakmai tekintéllyel és tapasztalattal rendelkeznek.
(2) A megbízatásuk öt évre szól és nem megújítható. Jelen szabálytól eltérően az EKB első négy képviselőjének megbí
zatása három és öt év közötti időtartamra szól.
(3) Az EKB négy képviselőjének alkalmazási feltételeit, különösen fizetését, nyugdíját és egyéb társadalombiztosítási
juttatásait az EKB-val kötött szerződésben rögzítik, és azokat az Igazgatótanács javaslatára a Kormányzótanács határozza
meg.
(4) Az EKB képviselők feladataikat teljes- vagy részmunkaidőben látják el az EKB-val kötött szerződésben megállapí
tott feltételekkel összhangban. Egyéb foglalkozást – függetlenül attól, hogy az jövedelemszerző-e vagy sem – csak a
Kormányzótanács engedélyével folytathatnak. Nem engedélyezhető olyan tevékenység, amely a felügyeleti testületben
betöltött tagi pozíciójukkal összeférhetetlenséget eredményez, illetve összeférhetetlenséget eredményezőként értelmez
hető. Különösen nem láthatnak el semmilyen feladatot az 1024/2013/EU rendelet 2. cikkében meghatározott illetékes
nemzeti hatóság részére.
(5) Ha a felügyeleti testület EKB képviselője már nem felel meg a feladatai ellátásához szükséges feltételeknek, vagy
súlyos kötelezettségszegést követett el, az EKB képviselőjének meghallgatása után a Kormányzótanács az Igazgatóság
kérelmére az EKB képviselőjét a hivatalából felmentheti.
(6) Az EKB képviselőjének a felügyeleti testületben megüresedő helyét egy új képviselőnek a jelen határozattal össz
hangban történő kinevezése által kell betölteni.
(1) HL L 287., 2013.10.29., 63. o.
(2) HL L 80., 2004.3.18., 33. o.
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2. cikk
Hatálybalépés
Ez a határozat 2014. február 6-án lép hatályba.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2014. február 6-án.
az EKB elnöke
Mario DRAGHI

