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Decizia Băncii Centrale Europene
din 6 februarie 2014
privind numirea reprezentanților Băncii Centrale Europene în Consiliul de supraveghere
(BCE/2014/4)
(2014/427/UE)
CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013 de conferire a unor atribuții
specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de
credit (1), în special articolul 26 alineatele (1), (2) și (5),
având în vedere Decizia BCE/2004/2 din 19 februarie 2004 de adoptare a Regulamentului de procedură al Băncii
Centrale Europene (2), în special articolul 13b.6,
întrucât:
(1)

În temeiul articolului 26 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, Consiliul guvernatorilor numește
patru reprezentanți ai Băncii Centrale Europene (BCE) în Consiliul de supraveghere, aceștia neputând să îndepli
nească atribuții legate în mod direct de funcția monetară a BCE.

(2)

În temeiul articolului 26 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, numirile reprezentanților BCE în
Consiliul de supraveghere respectă principiile echilibrului între genuri, experienței și calificării.

(3)

Este necesară completarea Regulamentului (UE) nr. 1024/2013 în legătură cu procedura pentru numirea celor 4
reprezentanți ai BCE în Consiliul de supraveghere, condițiile și procedura pentru demiterea acestora și condițiile
aplicabile persoanelor numite în asemenea poziții,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Numirea reprezentanților BCE în Consiliul de supraveghere
(1) Cei patru reprezentanți ai BCE sunt numiți în Consiliul de supraveghere din rândul persoanelor cu reputație și
experiență recunoscute în domeniul financiar-bancar.
(2) Mandatul acestora este de cinci ani și nu poate fi reînnoit. Prin derogare de la această regulă, mandatul primilor
patru reprezentanți ai BCE va dura între trei și cinci ani pentru numirea inițială.
(3) Termenii și condițiile de angajare a celor patru reprezentanți ai BCE, în special salariul, pensia și celelalte prestanții
sociale ale acestora fac obiectul unui contract cu BCE și sunt stabilite de Consiliul guvernatorilor printr-o propunere
transmisă de Comitetul executiv.
(4) Reprezentanții BCE își îndeplinesc atribuțiile cu fracțiune de normă sau cu normă întreagă, în conformitate cu
termenii și condițiile din contractele lor cu BCE. Aceștia nu se angajează în nicio activitate profesională, remunerată sau
nu, care nu a fost autorizată de Consiliul guvernatorilor. Nu pot fi autorizate activități care sunt susceptibile să dea
naștere sau pot fi percepute ca dând naștere unui conflict de interese cu pozițiile lor de membri ai Consiliului de supra
veghere. În special, aceștia nu îndeplinesc nicio atribuție pentru o autoritate națională competentă astfel cum este definită
la articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013.
(5) Dacă un reprezentant al BCE în Consiliul de supraveghere nu mai îndeplinește condițiile necesare pentru exerci
tarea atribuțiilor sale, sau dacă a comis o abatere gravă, Consiliul guvernatorilor poate, la solicitarea Comitetului executiv
și după audierea reprezentantului respectiv, să decidă demiterea acestuia.
(6) Orice post vacant pentru poziția de reprezentant al BCE în Comitetul de supraveghere este ocupat prin numirea
unui nou reprezentant în conformitate cu prezenta decizie.
(1) JO L 287, 29.10.2013, p. 63.
(2) JO L 80, 18.3.2004, p. 33.

3.7.2014

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 196/39

Articolul 2
Intrare în vigoare
Prezenta decizie intră în vigoare la 6 februarie 2014.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 6 februarie 2014.
Președintele BCE
Mario DRAGHI

