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Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν
φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των
προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο
EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο

►B

ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/936 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 23ης Μαΐου 2017
σχετικά με την ανάθεση της έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση αποφάσεων αξιολόγησης της
καταλληλότητας σε προϊσταμένους υπηρεσιακών μονάδων (ΕΚΤ/2017/16)
(EE L 141 της 1.6.2017, σ. 26)

Τροποποιείται από:
Επίσημη Εφημερίδα
αριθ.
►M1

Απόφαση (ΕΕ) 2018/228 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της
13ης Φεβρουαρίου 2018

L 43

σελίδα
18

ημερομηνία
16.2.2018
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▼B
ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/936 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 23ης Μαΐου 2017
σχετικά με την ανάθεση της έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση
αποφάσεων αξιολόγησης της καταλληλότητας σε προϊσταμένους
υπηρεσιακών μονάδων (ΕΚΤ/2017/16)
▼M1
Άρθρο 1
Κατ' εξουσιοδότηση αποφάσεις αξιολόγησης της καταλληλότητας
Οι κατ' εξουσιοδότηση αποφάσεις κατά το άρθρο 2 της απόφασης (ΕΕ)
2017/935 (ΕΚΤ/2016/42) εκδίδονται από τον γενικό διευθυντή ή τον
αναπληρωτή γενικό διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Γραμματείας του
εποπτικού συμβουλίου που είναι αρμόδια για τις αποφάσεις αξιολόγη
σης της καταλληλότητας ή, σε περίπτωση κωλύματός του, από τον
προϊστάμενο του Τμήματος Εποπτικών Εγκρίσεων, και έναν εκ των
ακόλουθων προϊστάμενων υπηρεσιακής μονάδας:
α) τον γενικό διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Μικροπροληπτικής
Εποπτείας I, αν η εποπτεία της οικείας εποπτευόμενης οντότητας
ή του ομίλου διενεργείται από την εν λόγω Γενική Διεύθυνση·
β) τον γενικό διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Μικροπροληπτικής
Εποπτείας II, αν η εποπτεία της οικείας εποπτευόμενης οντότητας
ή του ομίλου διενεργείται από την εν λόγω Γενική Διεύθυνση· ή
γ) τον αρμόδιο αναπληρωτή γενικό διευθυντή, σε περίπτωση κωλύμα
τος του οικείου γενικού διευθυντή.
▼B
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη
δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

