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ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY
zo 6. februára 2014
o vymenovaní zástupcov Európskej centrálnej banky v Rade pre dohľad
(ECB/2014/4)
(2014/427/EÚ)
RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 1024/2013 z 15. októbra 2013, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje
osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami (1), a najmä
na jeho článok 26 ods. 1, 2 a 5,
so zreteľom na rozhodnutie ECB/2004/2 z 19. februára 2004, ktorým sa prijíma rokovací poriadok Európskej centrálnej
banky (2), a najmä na jeho článok 13b.6,
keďže:
(1)

Podľa článku 26 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 Rada guvernérov vymenuje štyroch zástupcov Európskej
centrálnej banky (ECB) v Rade pre dohľad, z ktorých žiadny nesmie vykonávať úlohy priamo súvisiace s menovou
funkciou ECB.

(2)

Podľa článku 26 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 sa pri vymenúvaní zástupcov ECB v Rade pre dohľad dodr
žiavajú zásady rodovej rovnosti, skúsenosti a kvalifikovanosti.

(3)

Je nevyhnutné doplniť nariadenie (EÚ) č. 1024/2013 v súvislosti s postupom vymenovania štyroch zástupcov
ECB v Rade pre dohľad, podmienkami a postupom na ich odvolanie a podmienkami, ktoré sa uplatňujú pre
osoby vymenované do týchto funkcií,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1
Vymenovanie zástupcov ECB v Rade pre dohľad
1.
Štyria zástupcovia ECB sa vymenujú v Rade pre dohľad spomedzi uznávaných a skúsených osobností v oblasti
bankových a finančných záležitostí.
2.
Ich funkčné obdobie je päť rokov a nie je obnoviteľné. Odchylne od tohto pravidla je funkčné obdobie prvých
štyroch zástupcov ECB pri prvom vymenovaní tri až päť rokov.
3.
Podmienky zamestnávania štyroch zástupcov ECB, najmä ich mzda, dôchodok a iné sociálne dávky, sú vymedzené
v zmluve s ECB a stanoví ich Rada guvernérov na návrh Výkonnej rady.
4.
Zástupcovia ECB vykonávajú svoje funkcie na plný alebo na čiastočný pracovný úväzok v súlade s podmienkami
ich zmlúv s ECB. Nesmú vykonávať žiadnu inú zárobkovú alebo nezárobkovú profesionálnu činnosť, pokiaľ im na
to Rada guvernérov neudelí súhlas. S činnosťami, ktoré by mohli viesť ku konfliktu záujmov s postavením zástupcov
ECB ako členov Rady pre dohľad alebo by bolo možné ich tak vnímať, nie je možné udeliť súhlas. Zástupcovia ECB
najmä nesmú vykonávať žiadne úlohy pre príslušný vnútroštátny orgán, ako sa vymedzuje v článku 2 nariadenia (EÚ)
č. 1024/2013.
5.
Ak už zástupca ECB v Rade pre dohľad nespĺňa podmienky potrebné pre plnenie svojich povinností alebo bol
uznaný vinným zo závažného pochybenia, môže Rada guvernérov na žiadosť Výkonnej rady alebo po vypočutí tohto
zástupcu rozhodnúť o jeho odvolaní z funkcie.
6.
Voľné pracovné miesto pre pozíciu zástupcu ECB v Rade pre dohľad sa obsadí vymenovaním nového zástupcu
v súlade s týmto rozhodnutím.
(1) Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013, s. 63.
(2) Ú. v. EÚ L 80, 18.3.2004, s. 33.
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Článok 2
Nadobudnutie účinnosti
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 6. februára 2014.

Vo Frankfurte nad Mohanom 6. februára 2014
Prezident ECB
Mario DRAGHI

