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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 6ης Φεβρουαρίου 2014
σχετικά με τον διορισμό εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στο εποπτικό συμβούλιο
(ΕΚΤ/2014/4)
(2014/427/ΕΕ)
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 2013, για την ανάθεση ειδικών
καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών
ιδρυμάτων (1), και ιδίως το άρθρο 26 παράγραφοι 1, 2 και 5,
Έχοντας υπόψη την απόφαση ΕΚΤ/2004/2 της 19ης Φεβρουαρίου 2004 για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού της Ευρω
παϊκής Κεντρικής Τράπεζας (2), και ιδίως το άρθρο 13β.6,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013, το διοικητικό συμβούλιο διορίζει στο
εποπτικό συμβούλιο τέσσερις εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), κανείς εκ των οποίων δεν ασκεί
καθήκοντα άμεσα συνδεόμενα με τη νομισματική λειτουργία της ΕΚΤ.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013, κατά τον διορισμό των εκπροσώπων
της ΕΚΤ στο εποπτικό συμβούλιο λαμβάνονται υπόψη οι αρχές της ισόρροπης συμμετοχής των φύλων και της ενδεδειγ
μένης πείρας και προσόντων.

(3)

Είναι αναγκαία η συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 όσον αφορά τη διαδικασία διορισμού των
τεσσάρων εκπροσώπων της ΕΚΤ στο εποπτικό συμβούλιο, τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα πρόσωπα που
διορίζονται στις εν λόγω θέσεις, τους όρους και τη διαδικασία απομάκρυνσής τους,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Διορισμός εκπροσώπων της ΕΚΤ στο εποπτικό συμβούλιο
1.
Στο εποπτικό συμβούλιο διορίζονται τέσσερις εκπρόσωποι της ΕΚΤ μεταξύ προσώπων αναγνωρισμένου κύρους και με
επαγγελματική πείρα σε τραπεζικά και χρηματοπιστωτικά θέματα.
2.
Η θητεία τους είναι πενταετής, μη ανανεώσιμη. Κατά παρέκκλιση από τον εν λόγω κανόνα, η θητεία των πρώτων τεσσάρων
εκπροσώπων της ΕΚΤ κυμαίνεται μεταξύ τριών και πέντε ετών για τους σκοπούς του αρχικού διορισμού.
3.
Οι όροι και οι προϋποθέσεις απασχόλησης των τεσσάρων εκπροσώπων της ΕΚΤ, ιδίως ο μισθός, η σύνταξή τους και λοιπές
κοινωνικές παροχές, αποτελούν αντικείμενο σύμβασης με την ΕΚΤ και καθορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο κατόπιν
πρότασης της εκτελεστικής επιτροπής.
4.
Οι τέσσερις εκπρόσωποι της ΕΚΤ εκτελούν τα καθήκοντά τους στη βάση πλήρους ή μερικής απασχόλησης, σύμφωνα με
τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις συμβάσεις τους με την ΕΚΤ. Δεν αναλαμβάνουν οποιαδήποτε απασχό
ληση, αμειβόμενη ή μη, χωρίς την άδεια του διοικητικού συμβουλίου. Η χορήγηση άδειας σε αυτούς δεν είναι δυνατή προκει
μένου για δραστηριότητες που είναι πιθανόν να οδηγήσουν ή μπορεί να θεωρηθεί ότι οδηγούν σε σύγκρουση συμφερόντων σε
σχέση με την ιδιότητά τους ως μελών του εποπτικού συμβουλίου. Ειδικότερα, οι εκπρόσωποι δεν εκτελούν κανένα καθήκον για
λογαριασμό εθνικής αρμόδιας αρχής κατά τους ορισμούς του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013.
5.
Εάν ορισμένος εκπρόσωπος της ΕΚΤ στο εποπτικό συμβούλιο παύει να πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις άσκησης
των καθηκόντων του ή διαπράττει σοβαρό παράπτωμα, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει την απομάκρυνσή του
κατόπιν αιτήματος της εκτελεστικής επιτροπής και ακρόασής του.
6.
Τυχόν κενή θέση εκπροσώπου της ΕΚΤ στο εποπτικό συμβούλιο πληρούται με διορισμό νέου εκπροσώπου σύμφωνα με
την παρούσα απόφαση.
(1) ΕΕ L 287 της 29.10.2013, σ. 63.
(2) ΕΕ L 80 της 18.3.2004, σ. 33.
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Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την 6η Φεβρουαρίου 2014.

Φρανκφούρτη, 6 Φεβρουαρίου 2014.
Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ
Mario DRAGHI

