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II

(Πρ�ξειr για την ισχ� των οπο�ων δεν απαιτε�ται δηµοσ�ευση)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

�χονταr υπ�ψη το πρωτ�κολλο για το καταστατικ� του
Ευρωπαϊκο� Συστ�µατοr Κεντρικ�ν Τραπεζ�ν και τηr
Ευρωπαϊκ�r Κεντρικ�r Τρ�πεζαr, εφεξ�r καλο�µενο «κατα-
στατικ�», και ιδ�ωr το �ρθρο 12.3,

ΘΕΣΠΙΖΕΙ ΤΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕVΑΛΑΙΟ

�ρθρο 1

Συνθ�κη και καταστατικ�

Ο παρ�ν εσωτερικ�r κανονισµ�r συµπληρ�νει τη συνθ�κη
για την �δρυση τηr Ευρωπαϊκ�r Κοιν�τηταr (εφεξ�r καλο�-
µενη «συνθ�κη») και το καταστατικ�. Η �ννοια των �ρων
στον παρ�ντα εσωτερικ� κανονισµ� ε�ναι η �δια �πωr και
στη συνθ�κη και το καταστατικ�.

ΚΕVΑΛΑΙΟ I

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

�ρθρο 2

Χρ�νοr και τ�ποr των συνεδρι�σεων του διοικητικο�
συµβουλ�ου

2.1. Ο χρ�νοr των συνεδρι�σεων αποφασ�ζεται απ� το
διοικητικ� συµβο�λιο µετ� απ� πρ�ταση του προ�δρου. Το
συµβο�λιο καταρχ�ν συνεδρι�ζει σε τακτ�r ηµεροµην�εr
σ�µφωνα µε πρ�γραµµα το οπο�ο καταρτ�ζεται απ� το
διοικητικ� συµβο�λιο εγκα�ρωr, πριν απ� την �ναρξη κ�θε
ηµερολογιακο� �τουr.

2.2. Ο πρ�εδροr συγκαλε� το διοικητικ� συµβο�λιο ε�ν το
ζητ�σουν τουλ�χιστον τρ�α µ�λη του διοικητικο� συµβου-
λ�ου.

2.3. Ο πρ�εδροr συγκαλε� επ�σηr το διοικητικ� συµβο�λιο
οσ�κιr το κρ�νει αναγκα�ο.

2.4. Το διοικητικ� συµβο�λιο κανονικ� συνεδρι�ζει στιr
κτιριακ�r εγκαταστ�σειr τηr Ευρωπαϊκ�r Κεντρικ�r Τρ�πε-
ζαr (εφεξ�r καλο�µενη «ΕΚΤ»).

2.5. Συνεδρι�σειr δ�νανται να πραγµατοποιο�νται και
µ�σω τηλεδιασκ�ψεων, εκτ�r ε�ν διαφωνο�ν τουλ�χιστον
τρειr διοικητ�r.

�ρθρο 3

Παρακολο�θηση των συνεδρι�σεων του διοικητικο�
συµβουλ�ου

3.1. Με την εξα�ρεση των περιπτ�σεων που αναφ�ρονται
στον παρ�ντα εσωτερικ� κανονισµ�, τιr συνεδρι�σειr του
διοικητικο� συµβουλ�ου παρακολουθο�ν µ�νον τα µ�λη
του, ο Πρ�εδροr του Συµβουλ�ου τηr Ευρωπαϊκ�r �νωσηr,
και �να µ�λοr τηr Επιτροπ�r των Ευρωπαϊκ�ν Κοινοτ�των.

3.2. Κ�θε διοικητι�r µπορε� καταρχ�ν να συνοδε�εται
απ� �να �τοµο στα τµ�µατα εκε�να των συνεδρι�σεων που
δεν αφορο�ν συζητ�σειr για νοµισµατικ� πολιτικ�.

3.3. Στιr περιπτ�σειr που κ�ποιοr διοικητ�r αδυνατε� να
παραστε�, µπορε� να διορ�σει εγγρ�φωr αναπληρωτ� µε την
επιφ�λαξη των διατ�ξεων του �ρθρου 4. Το �γγραφο αυτ�
κοινοποιε�ται στον πρ�εδρο σε ε�λογο δι�στηµα πριν απ�
τη συνεδρ�αση.

3.4. Το ∆ιοικητικ� Συµβο�λιο δ�ναται να προσκαλε� και
�λλα πρ�σωπα να παραστο�ν στιr συνεδρι�σειr του, εφ�-
σον το κρ�νει σκ�πιµο.

�ρθρο 4

Ψηφοφορ�α

4.1. Το διοικητικ� συµβο�λιο ψηφ�ζει, εφ�σον υπ�ρχει
απαρτ�α των δ�ο τρ�των των µελ�ν του. Εφ�σον δεν υπ�ρ-
ξει απαρτ�α, ο πρ�εδροr µπορε� να συγκαλ�σει �κτακτη
συνεδρ�αση κατ� την οπο�α οι αποφ�σειr λαµβ�νονται ανε-
ξαρτ�τωr απαρτ�αr.
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4.2. Το διοικητικ� συµβο�λιο προβα�νει σε ψηφοφορ�α
µετ� απ� πρ�σκληση του προ�δρου. Ο πρ�εδροr κινε�
επ�σηr τη διαδικασ�α ψηφοφορ�αr εφ�σον το ζητ�σει οιοδ�-
ποτε µ�λοr.

4.3. Αποχ�r δεν εµποδ�ζουν την �κδοση αποφ�σεων του
διοικητικο� συµβουλ�ου σ�µφωνα µε τιr διατ�ξειr του �ρ-
θρου 41.2 του καταστατικο�.

4.4. Μ�λοr του διοικητικο� συµβουλ�ου που κωλ�εται να
παραστε� σε ψηφοφορ�εr για παρατεταµ�νο δι�στηµα
(π�ραν του εν�r µην�r), µπορε� να διορ�σει αναπληρωτ� του
ωr µ�λοr του διοικητικο� συµβουλ�ου.

4.5. Σ�µφωνα µε το �ρθρο 10.3 του καταστατικο�, εφ�-
σον διοικητ�r αδυνατε� να ψηφ�σει για απ�φαση που λαµ-
β�νεται µε τιr διατ�ξειr των �ρθρων 28, 29, 30, 32, 33 και 51
του καταστατικο�, τη σταθµισµ�νη ψ�φο του δ�νει ο εξου-
σιοδοτηµ�νοr αναπληρωτ�r του.

4.6. Ο πρ�εδροr µπορε� να διεξ�γει µυστικ� ψηφοφορ�α
εφ�σον το ζητ�σουν τρ�α µ�λη του διοικητικο� συµβουλ�ου.
Μυστικ� ψηφοφορ�α διεξ�γεται π�ντοτε εφ�σον, σ�µφωνα
µε τα �ρθρα 11.1, 11.3 και 11.4 του καταστατικο�, η προr
ψ�φιση απ�φαση αφορ� προσωπικ�r µ�λη του διοικητικο�
συµβουλ�ου. Στιr περιπτ�σειr αυτ�r τα ενδιαφερ�µενα µ�λη
δεν συµµετ�χουν στην ψηφοφορ�α.

4.7. Αποφ�σειr δ�νανται να λαµβ�νονται και µε γραπτ�
διαδικασ�α, εκτ�r ε�ν συµφωνο�ν τουλ�χιστον τρ�α µ�λη
του διοικητικο� συµβουλ�ου. Για τη γραπτ� διαδικασ�α
απαιτο�νται: i) κανονικ� τουλ�χιστον π�ντε εργ�σιµεr
µ�ρεr για µελ�τη απ� κ�θε µ�λοr του διοικητικο� συµβου-
λ�ου· ii) την προσωπικ� υπογραφ� κ�θε µ�λουr του διοικη-
τικο� συµβουλ�ου (� του αναπληρωτο� του σ�µφωνα µε το
�ρθρο 4.4) και iii) καταχ�ρηση τηr εν λ�γω απ�φασηr στα
πρακτικ� τηr αµ�σωr εποµ�νηr συνεδρ�ασηr του διοικητι-
κο� συµβουλ�ου.

�ρθρο 5

Οργ�νωση των συνεδρι�σεων του διοικητικο� συµβουλ�ου

5.1. Το διοικητικ� συµβο�λιο ψηφ�ζει την ηµερησ�α δι�-
ταξη κ�θε συνεδρ�ασηr. Η εκτελεστικ� επιτροπ� καταρτ�ζει
προσωριν� ηµερησ�α δι�ταξη και την αποστ�λλει, µαζ� µε
τα σχετικ� �γγραφα στα µ�λη του διοικητικο� συµβουλ�ου
καθ�r και στουr λοιπο�r εξουσιοδοτηµ�νουr µετ�χοντεr
τουλ�χιστον οκτ� ηµ�ρεr πριν απ� τη συνεδρ�αση, εκτ�r
εκτ�κτων περιπτ�σεων, οπ�τε η εκτελεστικ� επιτροπ� ενερ-
γε� αν�λογα µε τιr περιστ�σειr. Το διοικητικ� συµβο�λιο
δ�ναται να αποφασ�σει τη διαγραφ� � την προσθ�κη
θεµ�των στην προσωριν� ηµερησ�α δι�ταξη, µετ� απ� πρ�-
ταση του προ�δρου � µ�λουr του διοικητικο� συµβουλ�ου.
Η διαγραφ� θ�µατοr απ� την ηµερησ�α δι�ταξη γ�νεται
µετ� απ� α�τηση τουλ�χιστον τρι�ν µελ�ν εφ�σον τα σχε-
τικ� �γγραφα δεν �χουν αποσταλε� στα µ�λη εγκα�ρωr.

5.2. Τα πρακτικ� των εργασι�ν του διοικητικο� συµβου-
λ�ου υποβ�λλονται στα µ�λη του για �γκριση στην προσεχ�
συνεδρ�αση (�, αν απαιτε�ται, νωρ�τερα µε γραπτ� διαδικα-
σ�α) και υπογρ�φονται απ� τον πρ�εδρο.

ΚΕVΑΛΑΙΟ II

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

�ρθρο 6

Χρ�νοr και τ�ποr των συνεδρι�σεων τηr εκτελεστικ�r
επιτροπ�r

6.1. Ο χρ�νοr των συνεδρι�σεων αποφασ�ζεται απ� την
εκτελεστικ� επιτροπ� µετ� απ� πρ�ταση του προ�δρου.

6.2. Ο πρ�εδροr δ�ναται επ�σηr να συγκαλε� την εκτελε-
στικ� επιτροπ� οσ�κιr το κρ�νει αναγκα�ο.

�ρθρο 7

Ψηφοφορ�α

7.1. Το διοικητικ� συµβο�λιο ψηφ�ζει, σ�µφωνα µε το
�ρθρο 11.5 του καταστατικο�, εφ�σον υπ�ρχει απαρτ�α των
δ�ο τρ�των των µελ�ν του. Εφ�σον δεν υπ�ρξει απαρτ�α, ο
πρ�εδροr µπορε� να συγκαλ�σει �κτακτη συνεδρ�αση κατ�
την οπο�α οι αποφ�σειr λαµβ�νονται ανεξαρτ�τωr απαρ-
τ�αr.

7.2. Οι αποφ�σειr δ�νανται να λαµβ�νονται και µε
γραπτ� διαδικασ�α, εκτ�r ε�ν διαφωνο�ν τουλ�χιστον δ�ο
µ�λη τηr εκτελεστικ�r επιτροπ�r.

7.3. Μ�λη τηr εκτελεστικ�r επιτροπ�r τα οπο�α προσω-
πικ�r αφορ� υπ� ψ�φιση απ�φαση σ�µφωνα µε τα �ρθρα
11.1, 11.3 � 11.4 του καταστατικο�, δεν µετ�χουν στην
ψηφοφορ�α.

�ρθρο 8

Οργ�νωση των συνεδρι�σεων τηr εκτελεστικ�r επιτροπ�r

Η εκτελεστικ� επιτροπ� αποφασ�ζει σχετικ� µε την
οργ�νωση των συνεδρι�σε�ν τηr.

ΚΕVΑΛΑΙΟ III

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

�ρθρο 9

Επιτροπ�r του Ευρωπαϊκο� Συστ�µατοr Κεντρικ�ν
Τραπεζ�ν

9.1. Συγκροτο�νται επιτροπ�r του Ευρωπαϊκο� Συστ�µα-
τοr Κεντρικ�ν Τραπεζ�ν (εφεξ�r καλο�µενεr «επιτροπ�r
ΕΣΚΤ»), αποτελο�µενεr απ� εκπροσ�πουr τηr ΕΚΤ και τηr
εθνικ�r κεντρικ�r τρ�πεζαr κ�θε µετ�χοντοr κρ�τουr
µ�λουr, µε σκοπ� τη συµµετοχ� στο �ργο του Ευρωπαϊκο�
Συστ�µατοr Κεντρικ�ν Τραπεζ�ν (εφεξ�r καλο�µενο
«ΕΣΚΤ»).
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9.2. Το διοικητικ� συµβο�λιο καθορ�ζει τα καθ�κοντα
των επιτροπ�ν ΕΣΚΤ και διορ�ζει τουr προ�δρουr τουr.
Κατ’ αρχ�ν, πρ�εδροι θα ε�ναι οι εκπρ�σωποι τηr ΕΚΤ.
Τ�σο το διοικητικ� συµβο�λιο �σο και η εκτελεστικ� επι-
τροπ� θα �χουν το δικα�ωµα να ζητο�ν απ� τιr επιτροπ�r
ΕΣΚΤ τη µελ�τη συγκεκριµ�νων θεµ�των.

9.3. Οι επιτροπ�r ΕΣΚΤ αναφ�ρονται στο διοικητικ� συµ-
βο�λιο µ�σω τηr εκτελεστικ�r επιτροπ�r. Η εποπτε�ουσα
τραπεζικ� επιτροπ� δεν �χει την υποχρ�ωση να αναφ�ρεται
µ�σω τηr εκτελεστικ�r επιτροπ�r �ποτε ενεργε� ωr φ�ρουµ
διαβουλε�σεων για θ�µατα που δεν �χουν σχ�ση µε τιr
δραστηρι�τητεr εποπτε�αr τηr ΕΣΚΤ που προσδιορ�ζονται
στη συνθ�κη και στο καταστατικ�.

9.4. Η εθνικ� κεντρικ� τρ�πεζα κ�θε µη µετ�χοντοr κρ�-
τουr µ�λουr δ�ναται επ�σηr να διορ�ζει εκπρ�σωπο ο οπο�οr
συµµετ�χει στιr συνεδρι�σειr επιτροπ�r ΕΣΚΤ οσ�κιr το
αντικε�µενο εµπ�πτει στο πεδ�ο αρµοδι�τηταr του γενικο�
συµβουλ�ου. Οι εκπρ�σωποι µπορε� επ�σηr να κληθο�ν να
συµµετ�σχουν σε συνεδρι�σειr οσ�κιr κρ�νεται σκ�πιµο
απ� τον πρ�εδρο επιτροπ�r και την εκτελεστικ� επιτροπ�.

9.5. Για ειδικ� θ�µατα αµ�σου ενδιαφ�ροντοr τηr Επι-
τροπ�r των Ευρωπαϊκ�ν Κοινοτ�των, εκπρ�σωποι των υπη-
ρεσι�ν τηr Επιτροπ�r µπορε� να κληθο�ν να παρακολουθ�-
σουν συνεδρι�σειr των επιτροπ�ν ΕΣΚΤ. Μπορε� επ�σηr να
καλο�νται εκπρ�σωποι �λλων κοινοτικ�ν οργ�νων και
τρ�των φορ�ων εφ�σον και �ταν κριθε� σκ�πιµο.

9.6. Η ΕΚΤ παρ�χει γραµµατειακ� υποστ�ριξη στιr επι-
τροπ�r ΕΣΚΤ.

�ρθρο 10

Εσωτερικ� οργ�νωση

10.1. Η εκτελεστικ� επιτροπ�, µετ� απ� διαβουλε�σειr µε
το διοικητικ� συµβο�λιο, αποφασ�ζει για τον αριθµ�, το
�νοµα και την αντ�στοιχη αρµοδι�τητα των τµηµ�των τηr
ΕΚΤ. Η απ�φαση αυτ� δηµοσιοποιε�ται.

10.2. �λα τα τµ�µατα τηr ΕΚΤ υπ�γονται διοικητικ�
στην εκτελεστικ� επιτροπ�. Η εκτελεστικ� επιτροπ� αποφα-
σ�ζει τιr επιµ�ρουr αρµοδι�τητεr των µελ�ν τηr σε σχ�ση µε
τα τµ�µατα τηr ΕΚΤ και ενηµερ�νει σχετικ� το διοικητικ�
συµβο�λιο, το γενικ� συµβο�λιο και το προσωπικ� τηr
ΕΚΤ. Οι αποφ�σειr αυτ�r λαµβ�νονται µ�νο µε παρουσ�α
του συν�λου των µελ�ν τηr εκτελεστικ�r επιτροπ�r, και
µ�νον µε σ�µφωνη ψ�φο του προ�δρου.

�ρθρο 11

Προσωπικ� τηr ΕΚΤ

11.1. Κ�θε µ�λοr του προσωπικο� τηr ΕΚΤ ενηµερ�νεται
για τη θ�ση που κατ�χει στο πλα�σιο τηr εσωτερικ�r
οργ�νωσηr τηr ΕΚΤ, για την ιεραρχικ� βαθµ�δα του και τιr
επαγγελµατικ�r του αρµοδι�τητεr.

11.2. Με την επιφ�λαξη των �ρθρων 36 και 47 του κατα-
στατικο�, η εκτελεστικ� επιτροπ� εκδ�δει οργανωτικ�r δια-
τ�ξειr (εφεξ�r καλο�µενεr «διοικητικ�r εγκ�κλιοι»). Οι δια-
τ�ξειr αυτ�r ε�ναι υποχρεωτικ�r για το προσωπικ� τηr ΕΚΤ.

11.3. Η εκτελεστικ� επιτροπ� εκδ�δει και ενηµερ�νει
κ�δικα συµπεριφορ�r για την καθοδ�γηση των µελ�ν τηr
και των µελ�ν του προσωπικο� τηr.

ΚΕVΑΛΑΙΟ IV

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΑ ΚΑΘΗΚΟ-
ΝΤΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΩΝ

�ρθρο 12

Σχ�ση µεταξ� του διοικητικο� συµβουλ�ου και του γενικο�
συµβουλ�ου

12.1. Στο γενικ� συµβο�λιο τηr ΕΚΤ παρ�χεται η δυνα-
τ�τητα υποβολ�r παρατηρ�σεων πριν απ� την �κδοση εκ
µ�ρουr του διοικητικο� συµβουλ�ου:

— γνωµοδοτ�σεων σ�µφωνα µε τα �ρθρα 4 και 25.1 του
καταστατικο�,

— συστ�σεων τηr ΕΚΤ στον τοµ�α τηr στατιστικ�r,
σ�µφωνα µε το �ρθρο 42 του καταστατικο�,

— τηr ετ�σιαr �κθεσηr,

— των καν�νων για την τυποπο�ηση καν�νων λογιστικ�r
και απολογισµ�ν λειτουργ�αr,

— των µ�τρων για την εφαρµογ� του �ρθρου 29 του κατα-
στατικο�,

— των �ρων απασχ�λησηr του προσωπικο� τηr ΕΚΤ,

— γνωµοδοτ�σεων τηr ΕΚΤ στο πλα�σιο τηr προετοιµα-
σ�αr για τον αµετ�κλητο προσδιορισµ� των συναλλαγ-
µατικ�ν ισοτιµι�ν, ε�τε σ�µφωνα µε τιr διατ�ξειr του
�ρθρου 109 Λ παρ�γραφοr 5 τηr συνθ�κηr ε�τε ωr προr
τιr νοµικ�r πρ�ξειr που εκδ�δονται οσ�κιr καταργε�ται
παρ�κκλιση.

12.2. Οσ�κιr ζητε�ται απ� το γενικ� συµβο�λιο η υπο-
βολ� παρατηρ�σεων σ�µφωνα µε τιr διατ�ξειr τηr ανωτ�ρω
παραγρ�φου, του παραχωρε�ται για το σκοπ� αυτ� ε�λογο
χρονικ� δι�στηµα, το οπο�ο δεν ε�ναι µικρ�τερο των δ�κα
εργασ�µων ηµερ�ν. Σε επε�γουσεr περιπτ�σειr (επαρκ�r
αιτιολογηµ�νεr στην α�τηση) το δι�στηµα αυτ� µπορε� να
µειωθε� σε π�ντε εργ�σιµεr µ�ρεr. Η χρ�ση γραπτ�r διαδι-
κασ�αr εναπ�κειται στην κρ�ση του προ�δρου.

12.3. Ο πρ�εδροr ενηµερ�νει το γενικ� συµβο�λιο
σ�µφωνα µε το �ρθρο 47.4 του καταστατικο�, για τιr απο-
φ�σειr του διοικητικο� συµβουλ�ου.
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�ρθρο 13

Σχ�σειr µεταξ� εκτελεστικ�r επιτροπ�r και γενικο�
συµβουλ�ου

13.1. Στο γενικ� συµβο�λιο τηr ΕΚΤ παρ�χεται η δυνα-
τ�τητα υποβολ�r παρατηρ�σεων πριν η εκτελεστικ� επι-
τροπ�:

— εφαρµ�σει νοµικ�r πρ�ξειr του διοικητικο� συµβουλ�ου
για τιr οπο�εr, σ�µφωνα µε τιr διατ�ξειr του ανωτ�ρω
�ρθρου 12.1, απαιτε�ται η συµµετοχ� του γενικο� συµ-
βουλ�ου,

— εκδ�σει, στο πλα�σιο των αρµοδιοτ�των που του �χει
εκχωρ�σει το διοικητικ� συµβο�λιο σ�µφωνα µε τιr
διατ�ξειr του �ρθρου 12.1 του καταστατικο�, νοµικ�r
πρ�ξειr για τιr οπο�εr, σ�µφωνα µε τιr διατ�ξειr του
�ρθρου 12.1 του παρ�ντοr, απαιτε�ται η συµµετοχ� του
γενικο� συµβουλ�ου.

13.2. Οσ�κιr ζητε�ται απ� το γενικ� συµβο�λιο η υπο-
βολ� παρατηρ�σεων σ�µφωνα µε τιr διατ�ξειr τηr ανωτ�ρω
παραγρ�φου, που παραχωρε�ται για το σκοπ� αυτ� ε�λογο
χρονικ� δι�στηµα, το οπο�ο δεν ε�ναι µικρ�τερο των δ�κα
εργ�σιµων ηµερ�ν. Σε επε�γουσεr περιπτ�σειr (επαρκ�r
αιτιολογηµ�νεr στην α�τηση) το δι�στηµα αυτ� µπορε� να
µειωθε� σε π�ντε εργ�σιµεr µ�ρεr. Η χρ�ση γραπτ�r διαδι-
κασ�αr εναπ�κειται στην κρ�ση του προ�δρου.

ΚΕVΑΛΑΙΟ V

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

�ρθρο 14

Εκχ�ρηση αρµοδιοτ�των

14.1. Η εκχ�ρηση αρµοδιοτ�των του διοικητικο� συµβου-
λ�ου προr την εκτελεστικ� επιτροπ�, σ�µφωνα µε τιr διατ�-
ξειr του �ρθρου 12.1 παρ�γραφοr 2 τελευτα�α πρ�ταση του
καταστατικο�, κοινοποιε�ται προr τα ενδιαφερ�µενα µ�ρη,
� αναλ�γωr δηµοσιε�εται, προκειµ�νου για θ�µατα που
�χουν νοµικ�r επιπτ�σειr σε τρ�τουr. Πρ�ξειr που εκδ�δο-
νται δυν�µει εκχ�ρησηr κοινοποιο�νται ταχ�ωr στο διοικη-
τικ� συµβο�λιο.

14.2. Ο κατ�λογοr µε τιr εξοσιοδοτηµ�νεr υπογραφ�r τηr
ΕΚΤ, που συντ�σσεται δυν�µει αποφ�σεων οι οπο�εr εκδ�-
δονται σ�µφωνα µε τιr διατ�ξειr του �ρθρου 39 του κατα-
στατικο�, διαν�µεται στα ενδιαφερ�µενα µ�ρη.

�ρθρο 15

∆ιαδικασ�α του προ�πολογισµο�

15.1. Το διοικητικ� συµβο�λιο, ενεργ�νταr µετ� απ� πρ�-
ταση τηr εκτελεστικ�r επιτροπ�r σ�µφωνα µε αρχ�r τιr
οπο�εr �χει θεσπ�σει, πριν απ� το τ�λοr κ�θε οικονοµικο�
�τουr, εγκρ�νει τον προϋπολογισµ� τηr ΕΚΤ για το επ�µενο
οικονοµικ� �τοr.

15.2. Το διοικητικ� συµβο�λιο συγκροτε� επιτροπ� προϋ-
πολογισµο� για συνδροµ� σε θ�µατα σχετικ� µε τον προϋ-
πολογισµ� τηr ΕΚΤ και καθορ�ζει τα καθ�κοντα και τη
σ�νθεσ� τηr.

�ρθρο 16

Εκθ�σειr και ετ�σιοι λογαριασµο�

16.1. Η αρµοδι�τητα �γκρισηr τηr ετ�σιαr �κθεσηr που
απαιτε�ται σ�µφωνα µε το �ρθρο 15.3 του καταστατικο�
αν�κει στο διοικητικ� συµβο�λιο.

16.2. Η αρµοδι�τητα �γκρισηr και δηµοσ�ευσηr των
τριµηνια�ων εκθ�σεων του �ρθρου 15.1 του καταστατικο�,
των εβδοµαδια�ων ενοποιηµ�νων οικονοµικ�ν καταστ�-
σεων του �ρθρου 15.2 του καταστατικο�, των ενοποιηµ�νων
ισολογισµ�ν του �ρθρου 26.3 του καταστατικο� και των
�λλων εκθ�σεων εκχωρο�νται στην εκτελεστικ� επιτροπ�.

16.3. Η εκτελεστικ� επιτροπ� ετοιµ�ζει, σ�µφωνα µε τιr
αρχ�r τιr οπο�εr �χει θεσπ�σει το διοικητικ� συµβο�λιο,
τουr ετ�σιουr λογαριασµο�r τηr ΕΚΤ µετ� στον πρ�το
µ�να του εποµ�νου οικονοµικο� �τουr. Οι λογαριασµο�
αυτο� υποβ�λλονται στουr εξωτερικο�r ελεγκτ�r.

16.4. Το διοικητικ� συµβο�λιο εγκρ�νει τουr ετ�σιουr
λογαριασµο�r τηr ΕΚΤ µ�σα στο πρ�το τρ�µηνο του επ�µε-
νου �τουr. Η �κθεση των εξωτερικ�ν ελεγκτ�ν υποβ�λλεται
στο διοικητικ� συµβο�λιο πριν απ� την �γκρισ� τουr.

�ρθρο 17

Νοµικ�r πρ�ξειr τηr ΕΚΤ

17.1. Τουr κανονισµο�r τηr ΕΚΤ εκδ�δει το διοικητικ�
συµβο�λιο και υπογρ�φει εκ µ�ρουr του ο πρ�εδροr.

17.2. Τιr κατευθυντ�ριεr γραµµ�r τηr ΕΚΤ εκδ�δει το
διοικητικ� συµβο�λιο και τιr υπογρ�φει εκ µ�ρουr του ο
πρ�εδροr. Στιr οδηγ�εr αναφ�ρεται η αιτιολογ�α στην οπο�α
βασ�ζονται. Η κοινοπο�ηση στιr κεντρικ�r εθνικ�r τρ�πεζεr
γ�νεται µε φ�ξ, ηλεκτρονικ� ταχυδροµε�ο, τ�λεξ � σε µορφ�
εντ�που.

17.3. Το διοικητικ� συµβο�λιο δ�ναται να εκχωρε� τιr
κανονιστικ�r του αρµοδι�τητεr στην εκτελεστικ� επιτροπ�
για την εφαρµογ� των κανονισµ�ν και των οδηγι�ν του. Οι
σχετικο� κανονισµο� και οδηγ�εr αναφ�ρουν ειδικ�r τα
προr υλοπο�ηση θ�µατα καθ�r και τα �ρια και το περιεχ�-
µενο τηr εκχωρηθε�σαr αρµοδι�τηταr.

17.4. Τιr αποφ�σειr και συστ�σειr τηr ΕΚΤ εκδ�δει το
διοικητικ� συµβο�λιο � η εκτελεστικ� επιτροπ� µ�σα στο
αντ�στοιχο πλα�σιο αρµοδι�τητ�r τουr και τιr υπογρ�φει ο
πρ�εδροr. Στιr αποφ�σειr και συστ�σειr αναφ�ρεται η
αιτιολογ�α στην οπο�α βασ�ζονται. Οι συστ�σειr για δευτε-
ρογεν� κοινοτικ� νοµοθεσ�α σ�µφωνα µε το �ρθρο 42 του
καταστατικο�, εκδ�δονται απ� το διοικητικ� συµβο�λιο.
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17.5. Με την επιφ�λαξη του �ρθρου 44 παρ�γραφοr 2 και
του �ρθρου 47.1 πρ�το εδ�φιο του καταστατικο�, τιr
γνωµοδοτ�σειr τηr ΕΚΤ εκδ�δει το διοικητικ� συµβο�λιο.
Σε εξαιρετικ�r εντο�τοιr περιστ�σειr και εφ�σον τουλ�χι-
στον τρειr διοικητ�r δεν �χουν διατυπ�σει την επιθυµ�α
τουr να διατηρ�σει το διοικητικ� συµβο�λιο την αρµο-
δι�τητα �κδοσηr συγκεκριµ�νων γνωµοδοτ�σεων, η εκτελε-
στικ� επιτροπ� δ�ναται να εκδ�δει τιr γνωµοδοτ�σειr τηr
ΕΚΤ, λαµβ�νονταr υπ�ψη τιr παρατηρ�σειr του διοικητι-
κο� συµβουλ�ου και τη συµβολ� του γενικο� συµβουλ�ου.
Τιr γνωµοδοτ�σειr τηr ΕΚΤ υπογρ�φει ο πρ�εδροr.

17.6. Τιr οδηγ�εr τηr ΕΚΤ εκδ�δει η εκτελεστικ� επιτροπ�
και υπογρ�φει εκ µ�ρουr τηr ο πρ�εδροr � οιαδ�ποτε δ�ο
µ�λη τηr εκτελεστικ�r επιτροπ�r. Η κοινοπο�ηση στιr κε-
ντρικ�r εθνικ�r τρ�πεζεr γ�νεται µε φ�ξ, ηλεκτρονικ� ταχυ-
δροµε�ο, τ�λεξ � σε µορφ� εντ�που.

17.7. �λεr οι νοµικ�r πρ�ξειr τηr ΕΚΤ αριθµο�νται κατ�
σειρ�ν �στε να ε�ναι ευχερ�r η αναγν�ρισ� τουr. Η εκτελε-
στικ� επιτροπ� διασφαλ�ζει την ασφαλ� φ�λαξη των πρωτο-
τ�πων, την κοινοπο�ηση στουr αποδ�κτεr � τιr αρχ�r που
συµµετ�χουν σε διαβουλε�σειr, καθ�r και την �µεση δηµο-
σ�ευση σε �λεr τιr επ�σηµεr γλ�σσεr τηr ΕΕ στην Επ�σηµη
Εφηµερ�δα των Ευρωπαϊκ�ν Κοινοτ�των στιr περιπτ�σειr
κανονισµ�ν τηr ΕΚΤ, γνωµοδοτ�σεων τηr ΕΚΤ επ� σχεδ�ων
κοινοτικ�r νοµοθεσ�αr και εκε�νων των νοµικ�ν πρ�ξεων
τηr ΕΚΤ για τιr οπο�εr ειδικ�r αποφασ�στηκε η δηµο-
σ�ευση.

�ρθρο 18

∆ιαδικασ�α του �ρθρου 105 Α παρ�γραφοr 2 τηr συνθ�κηr

Η �γκριση που προβλ�πεται απ� το �ρθρο 105 Α παρ�γρα-
φοr 2 τηr συνθ�κηr εκδ�δεται απ� το διοικητικ� συµβο�λιο
µε µοναδικ� για �λα τα µετ�χοντα κρ�τη µ�λη απ�φαση,
µ�σα στο τελευτα�ο τρ�µηνο κ�θε �τουr και για το επ�µενο
�τοr.

�ρθρο 19

Προµ�θειεr

19.1. Κατ� την προµ�θεια αγαθ�ν και υπηρεσι�ν για την
ΕΚΤ, θα αποδ�δεται η δ�ουσα σηµασ�α στιr αρχ�r τηr
δηµοσι�τηταr, τηr διαφ�νειαr, τηr �σηr πρ�σβασηr, των µη
διακρ�σεων και τηr αποτελεσµατικ�r διαχε�ρισηr.

19.2. Χωρ�r παρ�κκλιση απ� την αρχ� τηr αποτελεσµα-
τικ�r διαχε�ρισηr, επιτρ�πονται εξαιρ�σειr απ� τιr ανωτ�ρω
αρχ�r σε περιπτ�σειr επε�γουσαr αν�γκηr· για λ�γουr
ασφαλε�αr � εµπιστευτικ�τηταr· �ταν υπ�ρχει µοναδικ�r
προµηθευτ�r· για προµ�θειεr απ� τιr εθνικ�r κεντρικ�r τρ�-
πεζεr προr την ΕΚΤ· για τη διασφ�λιση τηr συν�χειαr

προµηθευτ�· και για αγαθ� που αποκτ�νται απ� το Ευρω-
παϊκ� Νοµισµατικ� �δρυµα (εφεξ�r καλο�µενο «ΕΝΙ»).

�ρθρο 20

Επιλογ�, διορισµ�r και προαγωγ�r προσωπικο�

20.1. �λα τα µ�λη του προσωπικο� επιλ�γονται, διορ�ζο-
νται και προ�γονται απ� το διοικητικ� συµβο�λιο.

20.2. Τα µ�λη του προσωπικο� επιλ�γονται, διορ�ζονται
και προ�γονται µε τη δ�ουσα σηµασ�α στιr αρχ�r τηr επαγ-
γελµατικ�r επ�ρκειαr, τηr δηµοσι�τηταr, τηr διαφ�νειαr,
τηr �σηr πρ�σβασηr και των µη διακρ�σεων. Με διοικητικ�
εγκ�κλιο προσδιορ�ζονται περαιτ�ρω οι καν�νεr και διαδι-
κασ�εr πρ�σληψηr και εσωτερικ�ν προαγωγ�ν.

20.3. Η εκτελεστικ� επιτροπ� δ�ναται να προσλαµβ�νει
ωr προσωπικ� τηr ΕΚΤ µ�λη του προσωπικο� του (υπ�
εκκαθ�ριση) ΕΝΙ χωρ�r ειδικο�r καν�νεr και διαδικασ�εr
πρ�σληψηr.

�ρθρο 21

�ροι απασχ�λησηr

21.1. Οι σχ�σειr απασχ�λησηr µεταξ� τηr ΕΚΤ και του
προσωπικο� τηr διατυπ�νονται στουr �ρουr απασχ�λησηr
και στουr κανονισµο�r υπηρεσιακ�r κατ�στασηr.

21.2. Οι �ροι απασχ�λησηr εγκρ�νονται και τροποποιο�-
νται απ� το διοικητικ� συµβο�λιο µετ� απ� πρ�ταση τηr
εκτελεστικ�r επιτροπ�r. Το γενικ� συµβο�λιο ερωτ�ται σχε-
τικ� σ�µφωνα µε τη διαδικασ�α που περι�χεται στον παρ�-
ντα κανονισµ�.

21.3. Οι �ροι απασχ�λησηr υλοποιο�νται µε κανονισµο�r
υπηρεσιακ�r κατ�στασηr, οι οπο�οι εκδ�δονται και τροπο-
ποιο�νται απ� την εκτελεστικ� επιτροπ�.

21.4. Η επιτροπ� προσωπικο� ερωτ�ται πριν απ� την
�κδοση ν�ων �ρων απασχ�λησηr � κανονισµ�ν υπηρε-
σιακ�r κατ�στασηr. Η γν�µη τηr υποβ�λλεται στο διοικη-
τικ� συµβο�λιο � στην εκτελεστικ� επιτροπ� αντιστο�χωr.

�ρθρο 22

Κοινοποι�σειr και ανακοιν�σειr

Γενικ�r κοινοποι�σειr και ανακοιν�σειr αποφ�σεων που
λαµβ�νονται απ� τα αρµ�δια για τη λ�ψη αποφ�σεων
�ργανα τηr ΕΚΤ µπορο�ν να γ�νονται µ�σω τηr Επ�σηµηr
Εφηµερ�δαr των Ευρωπαϊκ�ν Κοινοτ�των και µ�σω των
υπηρεσι�ν κοινοπο�ησηr που χρησιµοποιο�νται συν�θωr
στιr χρηµαταγορ�r.
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�ρθρο 23

Εµπιστευτικ�τητα και πρ�σβαση σε �γγραφα και αρχε�α τηr
ΕΚΤ

23.1. Τα πεπραγµ�να των αρµοδ�ων για τη λ�ψη αποφ�-
σεων οργ�νων τηr ΕΚΤ και κ�θε επιτροπ�r � οµ�δαr που
�χουν συσταθε� ε�ναι εµπιστευτικ� εκτ�r ε�ν το διοικητικ�
συµβο�λιο εξουσιοδοτ�σει τον πρ�εδρο να δηµοσιοποι�σει
το αποτ�λεσµα των συζητ�σε�ν τουr.

23.2. �λα τα �γγραφα που συντ�σσονται απ� την ΕΚΤ
ε�ναι εµπιστευτικ� εκτ�r ε�ν αποφασ�σει διαφορετικ� το
διοικητικ� συµβο�λιο. Το διοικητικ� συµβο�λιο διατυπ�νει
τα κριτ�ρια πρ�σβασηr στα �γγραφα και τα αρχε�α τηr
ΕΚΤ. Η απ�φαση αυτ� δηµοσιε�εται στην Επ�σηµη Εφηµε-
ρ�δα των Ευρωπαϊκ�ν Κοινοτ�των.

23.3. Η πρ�σβαση στα �γγραφα του αρχε�ου του ΕΝΙ
δι�πεται απ� την απ�φαση αριθ. 9/97 του συµβουλ�ου του
ΕΝΙ µ�χριr �του η απ�φαση αυτ� αντικατασταθε� απ� απ�-
φαση του διοικητικο� συµβουλ�ου. Εν�ψει τηr εκκαθ�ρισηr
του ΕΝΙ:

— �λεr οι αρµοδι�τητεr του συµβουλ�ου του ΕΝΙ που ανα-
φ�ρονται στην απ�φαση αυτ� µεταφ�ρονται στο διοικη-
τικ� συµβο�λιο,

— �λεr οι αρµοδι�τητεr του γενικο� γραµµατ�α του ΕΝΙ
µεταφ�ρονται στην εκτελεστικ� επιτροπ�.

23.4. Στα �γγραφα των αρχε�ων τηr επιτροπ�r των
διοικητ�ν των κεντρικ�ν τραπεζ�ν των κρατ�ν µελ�ν τηr
Ευρωπαϊκ�r Οικονοµικ�r Κοιν�τηταr, του ΕΝΙ και τηr ΕΚΤ
θα υπ�ρξει ελε�θερη πρ�σβαση µετ� απ� τρι�ντα χρ�νια.

Το διοικητικ� συµβο�λιο δ�ναται να συντοµε�σει σε ειδικ�r
περιπτ�σειr το δι�στηµα αυτ�.

ΚΕVΑΛΑΙΟ VI

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

�ρθρο 24

Τροποποι�σειr του παρ�ντοr εσωτερικο� κανονισµο�

Το διοικητικ� συµβο�λιο δ�ναται να τροποποιε� τον παρ�-
ντα εσωτερικ� κανονισµ�. Το γενικ� συµβο�λιο δ�ναται να
προτε�νει τροποποι�σειr και η εκτελεστικ� επιτροπ� δ�να-
ται να εκδ�δει συµπληρωµατικο�r καν�νεr στο πλα�σιο των
αρµοδιοτ�των τηr.

�ρθρο 25

∆ηµοσ�ευση

Ο παρ�ν εσωτερικ�r κανονισµ�r δηµοσιε�εται στην
Επ�σηµη Εφηµερ�δα των Ευρωπαϊκ�ν Κοινοτ�των.

Vρανκφο�ρτη επ� του Μ�ιν 7 Ιουλ�ου 1998.

Για το διοικητικ� συµβο�λιο

Ο πρ�εδροr

Willem F. DUISENBERG


