
UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD 

van 19 december 2014 

tot benoeming van de voorzitter, de vicevoorzitter en de andere voltijdse leden van de gemeen
schappelijke afwikkelingsraad 

(2014/943/EU) 

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, 

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

Gezien Verordening (EU) nr. 806/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2014 tot vaststelling van 
eenvormige regels en een eenvormige procedure voor de afwikkeling van kredietinstellingen en bepaalde beleggingson
dernemingen in het kader van een gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme en een gemeenschappelijk afwikkelings
fonds en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1093/2010 (1), en met name artikel 56, lid 6, 

Gezien het voorstel van de Europese Commissie, 

Overwegende hetgeen volgt: 

(1)  Verordening (EU) nr. 806/2014 is op 19 augustus 2014 in werking getreden. 

(2)  Om een snelle en doeltreffende besluitvorming bij de afwikkeling te verzekeren, moet de gemeenschappelijke 
afwikkelingsraad, ingesteld bij artikel 42, lid 1 van Verordening (EU) nr. 806/2014 („de raad”) een specifiek agent
schap van de Unie zijn, met een specifieke structuur die overeenstemt met de taken ervan. 

(3)  De samenstelling van de raad moet ervoor zorgen dat alle betrokken belangen in de afwikkelingsprocedures naar 
behoren tegen elkaar worden afgewogen. Gezien de taken van de raad, dienen er een voorzitter, een vicevoorzitter 
en vier andere voltijdse leden van de raad te worden benoemd. 

(4)  Overeenkomstig artikel 56, lid 7 van Verordening (EU) nr. 806/2014, bedraagt de ambtstermijn van de eerste 
voorzitter van de raad die wordt benoemd na de inwerkingtreding van die verordening drie jaar, die termijn kan 
eenmaal verlengd worden met een periode van vijf jaar. Overeenkomstig artikel 56, lid 5 van Verordening (EU) 
nr. 806/2014, bedraagt de ambtstermijn van de vicevoorzitter en de vier andere voltijdse leden van de raad vijf 
jaar. 

(5)  Op 19 november 2014 heeft de Commissie aan het Europees Parlement een shortlist voorgelegd van kandidaten 
voor de benoeming van de voorzitter, de vicevoorzitter en de vier andere voltijdse leden van de raad, overeenkom
stig artikel 56, lid 6 van Verordening (EU) nr. 806/2014. Op 5 december 2014, heeft de Commissie bij het Euro
pees Parlement een voorstel ingediend betreffende de benoeming van de voorzitter, de vicevoorzitter en de vier 
andere voltijdse leden van de raad. Het Europees Parlement heeft dit voorstel op 16 december 2014 goedgekeurd, 

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD: 

Artikel 1 

1. De volgende persoon wordt benoemd tot voltijds lid van de gemeenschappelijke afwikkelingsraad voor een ambts
termijn van drie jaar met ingang van de datum van inwerkingtreding van dit besluit: 

Mevrouw Elke KÖNIG, voorzitter. 

2. De volgende personen worden benoemd tot voltijdse leden van de gemeenschappelijke afwikkelingsraad voor een 
ambtstermijn van vijf jaar met ingang van de datum van inwerkingtreding van dit besluit: 

—  De heer Timo LÖYTTYNIEMI, vicevoozitter 

—  De heer Mauro GRANDE, strategie- en coördinatiedirecteur 

—  De heer Antonio CARRASCOSA, afwikkelingsplanningdirecteur 

—  Mevrouw Joanne KELLERMANN, afwikkelingsplanningdirecteur 

—  De heer Dominique LABOUREIX, afwikkelingsplanningdirecteur. 
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Artikel 2 

Dit besluit treedt in werking op de datum van bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie. 

Gedaan te Brussel, 19 december 2014. 

Voor de Raad 

De voorzitter 
S. GOZI  
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