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SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE
z dne 6. februarja 2014
o imenovanju predstavnikov Evropske centralne banke v Nadzorni odbor
(ECB/2014/4)
(2014/427/EU)
SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 1024/2013 z dne 15. oktobra 2013 o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na
politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno banko (1) ter zlasti člena 26(1), (2) in (5) Uredbe,
ob upoštevanju Sklepa ECB/2004/2 z dne 19. februarja 2004 o sprejetju Poslovnika Evropske centralne banke (2) in
zlasti člena 13b.6 Sklepa,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

V skladu s členom 26(5) Uredbe (EU) št. 1024/2013 Svet ECB imenuje štiri predstavnike Evropske centralne
banke (ECB) v Nadzorni odbor, pri čemer nobeden izmed njih ne sme opravljati nalog, neposredno povezanih z
monetarno funkcijo ECB.

(2)

V skladu s členom 26(2) Uredbe (EU) št. 1024/2013 se pri imenovanju predstavnikov ECB v Nadzorni odbor
upoštevajo načela uravnotežene zastopanosti obeh spolov, izkušnje in usposobljenost.

(3)

Uredbo (EU) št. 1024/2013 je treba dopolniti v zvezi s postopkom za imenovanje štirih predstavnikov ECB v
Nadzorni odbor, pogoji in postopkom za njihovo odstavitev ter pogoji, ki se uporabljajo za osebe, imenovane na
te položaje –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1
Imenovanje predstavnikov ECB v Nadzorni odbor
1.
Štirje predstavniki ECB se v Nadzorni odbor imenujejo izmed uglednih in izkušenih oseb s področja bančnih in
finančnih zadev.
2.
Njihov mandat traja pet let in se ne more podaljšati. Z odstopanjem od tega pravila traja mandat prvih štirih pred
stavnikov ECB tri do pet let za prvo imenovanje.
3.
Pogoji za zaposlitev štirih predstavnikov ECB, zlasti njihova plača, pokojnina in drugi socialni prejemki, so predmet
pogodbe z ECB in jih določi Svet ECB na predlog Izvršilnega odbora.
4.
Predstavniki ECB opravljajo svoje naloge polni ali krajši delovni čas v skladu s pogoji, določenimi v njihovih
pogodbah z ECB. Ne smejo opravljati nobene pridobitne ali nepridobitne dejavnosti, razen če to odobri Svet ECB.
Odobritev se ne more dati za dejavnosti, ki bi lahko vodile v nasprotje interesov z njihovim položajem članov Nadzor
nega odbora ali dajale vtis takšnega nasprotja interesov. Zlasti ne smejo opravljati nobene naloge za pristojni nacionalni
organ, kot je opredeljen v členu 2 Uredbe (EU) št. 1024/2013.
5.
Če predstavnik ECB v Nadzornem odboru več ne izpolnjuje pogojev za opravljanje svojih dolžnosti ali če je
zagrešil hujšo kršitev, se lahko Svet ECB na predlog Izvršilnega odbora in po zaslišanju tega predstavnika ECB odloči, da
ga odstavi s položaja.
6.
Prosto mesto za položaj predstavnika ECB v Nadzornem odboru se zapolni z imenovanjem novega predstavnika v
skladu s tem sklepom.
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Člen 2
Začetek veljavnosti
Ta sklep začne veljati 6. februarja 2014.

V Frankfurtu na Majni, 6. februarja 2014
Predsednik ECB
Mario DRAGHI

