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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

�χονταr υπ�ψη το πρωτ�κολλο για το καταστατικ� του Ευρωπαϊκο� Συστ�µατοr Κεντρικ�ν Τρα-
πεζ�ν και τηr Ευρωπαϊκ�r Κεντρικ�r Τρ�πεζαr (εφεξ�r καλο�µενο «καταστατικ�»), και ιδ�ωr το
�ρθρο 46.4,

ΘΕΣΠΙΖΕΙ ΤΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

�ρθρο 1

Συνθ�κη και καταστατικ�

Ο παρ�ν εσωτερικ�r κανονισµ�r συµπληρ�νει τη συνθ�κη περ� ιδρ�σεωr τηr Ευρωπαϊκ�r Κοιν�τη-
ταr (εφεξ�r καλο�µενη «συνθ�κη») και το καταστατικ�. Η �ννοια των �ρων στον παρ�ντα εσωτε-
ρικ� κανονισµ� ε�ναι η �δια �πωr στη συνθ�κη και στο καταστατικ�.

�ρθρο 2

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

2.1. Ο χρ�νοr των συνεδρι�σεων αποφασ�ζεται απ� το γενικ� συµβο�λιο �πειτα απ� πρ�ταση του
προ�δρου.

2.2. Ο πρ�εδροr συγκαλε� το γενικ� συµβο�λιο σε συνεδρ�αση, εφ�σον το ζητ�σουν τρ�α τουλ�χι-
στον µ�λη.

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

2.4. Το γενικ� συµβο�λιο κανονικ� συνεδρι�ζει στιr κτιριακ�r εγκαταστ�σειr τηr Ευρωπαϊκ�r
Κεντρικ�r Τρ�πεζαr (ΕΚΤ).

2.5. Συνεδρι�σειr δ�νανται να πραγµατοποιο�νται και µ�σω τηλεσυσκ�ψεων, εκτ�r ε�ν διαφω-
νο�ν τουλ�χιστον τρειr διοικητ�r.

�ρθρο 3

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

3.1. Με την εξα�ρεση των περιπτ�σεων που αναφ�ρονται στον παρ�ντα εσωτερικ� κανονισµ�, τιr
συνεδρι�σειr του γενικο� συµβουλ�ου παρακολουθο�ν µ�νον τα µ�λη του, τα λοιπ� µ�λη τηr
εκτελεστικ�r επιτροπ�r, ο πρ�εδροr του Συµβουλ�ου τηr Ευρωπαϊκ�r �νωσηr και �να µ�λοr τηr
Επιτροπ�r των Ευρωπαϊκ�ν Κοινοτ�των. Κ�θε διοικητ�r µπορε� κανονικ� να συνοδε�εται απ� �να
�τοµο.

3.2. Στιr περιπτ�σειr που µ�λοr του γενικο� συµβουλ�ου αδυνατε� να παραστε� σε συνεδρ�αση,
µπορε� να ορ�σει αναπληρωτ� για να παραστε� και να ψηφ�σει αντ’ αυτο�. Ο πρ�εδροr ενηµερ�νεται
καταλλ�λωr.

3.3. Το γενικ� συµβο�λιο δ�ναται να προσκαλε� και �λλα πρ�σωπα να παρ�στανται στιr συνε-
δρι�σειr του, εφ�σον το κρ�νει σκ�πιµο.
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�ρθρο 4

Ψηφοφορ�α

4.1. Το γενικ� συµβο�λιο ψηφ�ζει, εφ�σον υπ�ρχει απαρτ�α των δ�ο τρ�των των µελ�ν του � των
αναπληρωτ�ν τουr.

4.2. Εφ�σον δεν ορ�ζεται διαφορετικ� στο καταστατικ�, οι αποφ�σειr λαµβ�νονται µε απλ�
πλειοψηφ�α.

4.3. Αποφ�σειr δ�νανται να λαµβ�νονται και µε γραπτ� διαδικασ�α, εκτ�r ε�ν διαφωνο�ν
τουλ�χιστον τρ�α µ�λη του γενικο� συµβουλ�ου. Οι αποφ�σειr που λαµβ�νονται µε γραπτ� διαδικα-
σ�α καταχωρο�νται στα πρακτικ� τηr αµ�σωr επ�µενηr συνεδρ�ασηr του γενικο� συµβουλ�ου.

4.4. Οσ�κιr το γενικ� συµβο�λιο υποβ�λλει σχ�λια, εντ�r του πεδ�ου αρµοδιοτ�των του, για
νοµικ�r πρ�ξειr που πρ�κειται να εκδοθο�ν απ� το διοικητικ� συµβο�λιο � την εκτελεστικ�
επιτροπ�, παρ�χεται το δικα�ωµα στη διαφωνο�σα µειοψηφ�α να διαβιβ�ζει τη διαφορετικ� �ποψ�
τηr προr τα εν λ�γω �ργανα τηr ΕΚΤ.

�ρθρο 5

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

5.1. Το γενικ� συµβο�λιο ψηφ�ζει την ηµερησ�α δι�ταξη κ�θε συνεδρ�ασηr. Ο πρ�εδροr καταρτ�-
ζει προσωριν� ηµερησ�α δι�ταξη και την αποστ�λλει, µαζ� µε τα σχετικ� �γγραφα, στα µ�λη του
γενικο� 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 ο πρ�εδροr ενεργε� αν�λογα µε
τιr περιστ�σειr. Το γενικ� συµβο�λιο δ�ναται να αποφασ�σει τη διαγραφ� � την προσθ�κη θεµ�των
στην προσωριν� ηµερησ�α δι�ταξη, �πειτα απ� πρ�ταση του προ�δρου � µ�λουr του γενικο�
συµβουλ�ου. Η διαγραφ� θ�µατοr απ� την ηµερησ�α δι�ταξη γ�νεται �πειτα απ� α�τηµα τουλ�χιστον
τρι�ν µελ�ν του γενικο� συµβουλ�ου, εφ�σον τα σχετικ� �γγραφα δεν �χουν αποσταλε� στα µ�λη
εγκα�ρωr.

5.2. Τα πρακτικ� των εργασι�ν του γενικο� συµβουλ�ου υποβ�λλονται στα µ�λη του για �γκριση
στην προσεχ� συνεδρ�αση (� νωρ�τερα, εφ�σον ε�ναι αναγκα�ο, µε γραπτ� διαδικασ�α) και υπογρ�-
φονται απ� τον πρ�εδρο.

�ρθρο 6

Σχ�ση µεταξ� γενικο� συµβουλ�ου, διοικητικο� συµβουλ�ου και εκτελεστικ�r επιτροπ�r

6.1. Με την επιφ�λαξη των λοιπ�ν αρµοδιοτ�των του γενικο� συµβουλ�ου, συµπεριλαµβανοµ�νων
των αρµοδιοτ�των που προβλ�πονται στο �ρθρο 44 του καταστατικο�, η συµβολ� του γενικο�
συµβουλ�ου συν�σταται ιδ�ωr στην εκπλ�ρωση των καθηκ�ντων που αναφ�ρονται στα �ρθρα 6.2 �ωr
6.8.

6.2. Το γενικ� συµβο�λιο συµβ�λλει στα συµβουλευτικ� καθ�κοντα τηr ΕΚΤ δυν�µει των
�ρθρων 4 και 25.1 του καταστατικο�.

6.3. Η συµβολ� του γενικο� συµβουλ�ου στα καθ�κοντα τηr ΕΚΤ στον τοµ�α τηr στατιστικ�r
συν�σταται:

— στην εν�σχυση τηr συνεργασ�αr µεταξ� �λων των εθνικ�ν κεντρικ�ν τραπεζ�ν τηr Ευρωπαϊκ�r
�νωσηr, µε σκοπ� την υποστ�ριξη των καθηκ�ντων τηr ΕΚΤ στον τοµ�α τηr στατιστικ�r,

— στην προ�θηση τηr εναρµ�νισηr, �που ε�ναι αναγκα�ο, των καν�νων και πρακτικ�νν που
δι�πουν τη συλλογ�, επεξεργασ�α και διανοµ� των στατιστικ�ν στοιχε�ων των εθνικ�ν κε-
ντρικ�ν τραπεζ�ν τηr Ευρωπαϊκ�r �νωσηr, και

— στην υποβολ� σχολ�ων προr το διοικητικ� συµβο�λιο σχετικ� µε σχ�δια συστ�σεων τηr ΕΚΤ
στον τοµ�α τηr στατιστικ�r, δυν�µει του �ρθρου 42 του καταστατικο�, πριν απ� την �γκρισ�
τουr.
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6.4. Το γενικ� συµβο�λιο συµβ�λλει στην εκπλ�ρωση των υποχρε�σεων τηr ΕΚΤ για την υπο-
βολ� εκθ�σεων δυν�µει του �ρθρου 15 του καταστατικο�, υποβ�λλονταr στο διοικητικ� συµβο�λιο
σχ�λια σχετικ� µε την ετ�σια �κθεση, πριν απ� την �γκρισ� τηr.

6.5. Το γενικ� συµβο�λιο συµβ�λλει στην ταυτοπο�ηση τηr λογιστικ�r παρακολο�θησηr και την
υποβολ� εκθ�σεων σχετικ� µε τιr πρ�ξειr που καθορ�ζονται στο �ρθρο 26.4 του καταστατικο�,
υποβ�λλονταr στο διοικητικ� συµβο�λιο σχ�λια σχετικ� µε τα σχ�δια καν�νων, πριν απ� την
�γκρισ� τουr.

6.6. Το γενικ� συµβο�λιο συµβ�λλει στην �γκριση �λλων µ�τρων στο πλα�σιο του �ρθρου 29.4
του καταστατικο�, υποβ�λλονταr στο διοικητικ� συµβο�λιο σχ�λια σχετικ� µε τα σχ�δια των εν
λ�γω µ�τρων, πριν απ� την �γκρισ� τουr.

6.7. Το γενικ� συµβο�λιο συµβ�λλει στον καθορισµ� των �ρων απασχ�λησηr του προσωπικο�
τηr ΕΚΤ, υποβ�λλονταr στο διοικητικ� συµβο�λιο σχ�λια σχετικ� µε το σχ�διο των �ρων απα-
σχ�λησηr, πριν απ� την �γκρισ� του.

6.8. Το γενικ� συµβο�λιο συµβ�λλει στιr προετοιµασ�εr για τον αµετ�κλητο καθορισµ� των
συναλλαγµατικ�ν ισοτιµι�ν δυν�µει του �ρθρου 47.3 του καταστατικο�, υποβ�λλονταr στο διοικη-
τικ� συµβο�λιο σχ�λια σχετικ� µε το σχ�διο γν�µηr τηr ΕΚΤ δυν�µει του �ρθρου 109 Λ παρ�γρα-
φοr 5 τηr συνθ�κηr, καθ�r και για οποιοδ�ποτε �λλο σχ�διο γν�µηr τηr ΕΚΤ σχετικ� µε νοµικ�r
πρ�ξειr τηr ΕΕ που εκδ�δονται �ταν καταργε�ται µια παρ�κκλιση � �ταν λαµβ�νονται οι αποφ�σειr
που προβλ�πονται στο �ρθρο 10 του πρωτοκ�λλου αριθ. 11.

6.9. Οσ�κιr το γενικ� συµβο�λιο καλε�ται να συµβ�λει στα καθ�κοντα τηr ΕΚΤ σ�µφωνα µε τιr
διατ�ξειr των ανωτ�ρω παραγρ�φων, 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 διαδικασ�αr εναπ�κειται στην κρ�ση του προ�δρου.

6.10. Ο πρ�εδροr ενηµερ�νει το γενικ� συµβο�λιο, σ�µφωνα µε το �ρθρο 47.4 του καταστατικο�,
για τιr αποφ�σειr του διοικητικο� συµβουλ�ου.

�ρθρο 7

Νοµικ�r πρ�ξειr

Οι αποφ�σειr που λαµβ�νονται δυν�µει των �ρθρων 46.4 και 48 του καταστατικο� και του παρ�ντοr
εσωτερικο� κανονισµο�, καθ�r και οι συστ�σειr και γν�µεr που εκδ�δονται απ� το γενικ� συµβο�-
λιο δυν�µει του �ρθρου 44 του καταστατικο�, υπογρ�φονται απ� τον πρ�εδρο.

�ρθρο 8

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

8.1. Οι εργασ�εr του γενικο� συµβουλ�ου και οποιασδ�ποτε επιτροπ�r � οµ�δαr η οπο�α χειρ�ζε-
ται θ�µατα τηr αρµοδι�τητ�r του, ε�ναι εµπιστευτικ�r, εκτ�r ε�ν το γενικ� συµβο�λιο εξουσιοδοτ�-
σει τον πρ�εδρο να δηµοσιοποι�σει το αποτ�λεσµα των συσκ�ψε�ν τουr.

8.2. �λα τα �γγραφα που συντ�σσονται απ� το γενικ� συµβο�λιο και απ� οποιαδ�ποτε επιτροπ�
� οµ�δα η οπο�α χειρ�ζεται θ�µατα τηr αρµοδι�τητ�r του, ε�ναι εµπιστευτικ�, εκτ�r ε�ν αποφασ�σει
διαφορετικ� το γενικ� συµβο�λιο. Τα �γγραφα αυτ� αποτελο�ν αναπ�σπαστο µ�ροr του αρχε�ου τηr
ΕΚΤ και η πρ�σβαση σε αυτ� υπ�κειται στα �δια κριτ�ρια που καθορ�ζονται απ� το διοικητικ�
συµβο�λιο για την πρ�σβαση στα αρχε�α τηr ΕΚΤ.
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�ρθρο 9

Πα�ση τηr ισχ�οr

Με την κατ�ργηση �λων των παρεκκλ�σεων απ� το Συµβο�λιο τηr Ευρωπαϊκ�r �νωσηr, σ�µφωνα µε
το �ρθρο 109 Κ παρ�γραφοr 2 τηr συνθ�κηr, και τη λ�ψη των αποφ�σεων που προβλ�πονται στο
πρωτ�κολλο αριθ. 11, διαλ�εται το γενικ� συµβο�λιο και πα�ει η ισχ�r του παρ�ντοr εσωτερικο�
κανονισµο�.

�ρθρο 10

∆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, 1 Σεπτεµβρ�ου 1998.

Για το γενικ� συµβο�λιο

Ο Πρ�εδροr

Willem F. DUISENBERG


