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EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS (ES) 2018/547
(2018. gada 27. marts)
ar kuru ieceļ struktūrvienību vadītājus deleģēto pašu kapitāla lēmumu pieņemšanai (ECB/2018/11)
EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS VALDE,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,
ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus un jo īpaši to 11.6. pantu,
ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas Lēmumu (ES) 2017/933 (2016. gada 16. novembris) par ar uzraudzības
uzdevumiem saistītu juridisku instrumentu pieņemšanas pilnvaru deleģēšanas vispārējo regulējumu (ECB/2016/40) (1) un
jo īpaši tā 4. un 5. pantu,
ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas Lēmumu (ES) 2018/546 (2018. gada 15. marts) par pašu kapitāla lēmumu
pieņemšanas pilnvaru deleģēšanu (ECB/2018/10) (2) un jo īpaši tās 2. pantu,
ņemot vērā Lēmumu ECB/2004/2 (2004. gada 19. februāris), ar ko pieņem Eiropas Centrālās bankas Reglamentu (3), un
jo īpaši tā 10. pantu,
tā kā:
(1)

Lai nodrošinātu ievērojamo skaitu lēmumu, kurus Eiropas Centrālajai bankai (ECB) jāpieņem, lai izpildītu savus
uzraudzības uzdevumus, izveidota procedūra noteiktu deleģēto lēmumu pieņemšanai.

(2)

Deleģēšanas lēmums stājas spēkā pēc tam, kad ECB Valde pieņēmusi lēmumu, ar kuru ieceļ vienu vai vairākus
struktūrvienību vadītājus lēmumu pieņemšanai, pamatojoties uz minēto deleģēšanas lēmumu.

(3)

Ieceļot struktūrvienību vadītājus, ECB Valdei būtu jāņem vērā deleģēšanas lēmuma nozīmīgums un to adresātu
skaits, kuriem jānosūta deleģētie lēmumi.

(4)

Notikusi apspriešanās ar Uzraudzības valdes priekšsēdētāju par struktūrvienību vadītājiem, kuriem būtu jādeleģē
pilnvaras pieņemt pašu kapitāla lēmumus.

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants
Deleģētie pašu kapitāla lēmumi
Deleģētos lēmumus saskaņā ar Lēmuma (ES) 2018/546 (ECB/2018/10) 2. pantu pieņem kāds no šādiem struktūrvienību
vadītājiem:
a) Mikrolīmeņa uzraudzības I ģenerāldirektorāta ģenerāldirektors, ja attiecīgās uzraudzītās iestādes vai grupas
uzraudzību veic Mikrolīmeņa uzraudzības I ģenerāldirektorāts;
b) Mikrolīmeņa uzraudzības II ģenerāldirektorāta ģenerāldirektors, ja attiecīgās uzraudzītās iestādes vai grupas
uzraudzību veic Mikrolīmeņa uzraudzības II ģenerāldirektorāts; vai
c) ja ģenerāldirektors nav pieejams, tos pieņem ģenerāldirektora vietnieks.
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2. pants
Stāšanās spēkā
Šis lēmums stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
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