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▼B
DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE)
2017/936
z dnia 23 maja 2017 r.
powołująca kierowników jednostek organizacyjnych przyjmujących
delegowane decyzje w przedmiocie kompetencji i reputacji
(EBC/2017/16)
▼M1
Artykuł 1
Decyzje delegowane w przedmiocie kompetencji i reputacji
Decyzje delegowane, o których mowa w art. 2 decyzji (UE) 2017/935
(EBC/2016/42), przyjmowane są przez Dyrektora Generalnego lub
zastępcę Dyrektora Generalnego Dyrekcji Generalnej Sekretariatu
Rady ds. Nadzoru odpowiedzialnego za decyzje w przedmiocie kompe
tencji i reputacji lub – pod ich nieobecność – przez kierownika Działu
Zezwoleń wraz z jednym z poniższych kierowników jednostek organi
zacyjnych:
a) Dyrektorem Generalnym Dyrekcji Generalnej ds. Nadzoru Mikro
ostrożnościowego I, jeżeli nadzór nad właściwym nadzorowanym
podmiotem lub grupą prowadzony jest przez Dyrekcję Generalną
ds. Nadzoru Mikroostrożnościowego I;
b) Dyrektorem Generalnym Dyrekcji Generalnej ds. Nadzoru Mikro
ostrożnościowego II, jeżeli nadzór nad właściwym nadzorowanym
podmiotem lub grupą prowadzony jest przez Dyrekcję Generalną
ds. Nadzoru Mikroostrożnościowego II; lub
c) pod nieobecność Dyrektora Generalnego, wraz z jego zastępcą.
▼B
Artykuł 2
Wejście w życie
Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opubliko
waniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

