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ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ

L 314/34

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА
от 12 октомври 1999 година
относно Процедурния правилник на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка
(ЕЦБ/1999/7)
(1999/811/ЕО)
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Процедурния правилник на Европейската централна банка, и по-специално членове 8 и 24 от него;
като има предвид, че за да се гарантира, че решенията на ЕЦБ могат
да се приемат от Изпълнителния съвет по всяко време, е необходимо да се регламентира режимът за приемане на решения посредством телеконферентна връзка и режима за делегиране на правомощия, като и за двата режима се запазва принципът на
колективната отговорност на Изпълнителния съвет,
РЕШИ:

Член 1
Допълнителност
Настоящото решение допълва Процедурния правилник на
Европейската централна банка. Термините в настоящото решение
носят значението, което имат в Процедурния правилник на
Европейската централна банка.

2. Протоколите от заседанията на Изпълнителния съвет се представят за одобрение на членовете на Изпълнителния съвет на следващото им заседание (или ако е необходимо по-рано, чрез писмена
процедура) и се подписват от председателя.

Член 4
Телеконферентна връзка
1. По искане на председателя Изпълнителният съвет може да
взема решения посредством телеконферентна връзка, освен ако
най-малко двама членове на Изпълнителния съвет не направят възражение. За вземане на решения посредством телеконферентна
връзка се изискват особени обстоятелства. Председателят определя
естеството на тези обстоятелства, като членовете на
Изпълнителния съвет могат да поискат да бъдат предварително
уведомени както относно телеконференцията, така и относно въпроса, по който ще се взема решение.
2. Решението на председателя относно особените обстоятелства и
решенията, приети от Изпълнителния съвет чрез телеконферентна
връзка, се вписват в протоколите от заседанията на Изпълнителния
съвет.

Член 2
Участие в заседанията на Изпълнителния съвет
1. Председателят определя един член от персонала на Европейската централна банка (ЕЦБ) за секретар. Секретарят отговаря за
организирането на заседанията на Изпълнителния съвет и изготвя
протоколи от тях.
2. В отсъствието на председателя и заместник-председателя
Изпълнителният съвет се председателства от този член на
Изпълнителния съвет, който е най-старши по длъжност, а в случай че двама или трима членове са равни по длъжност — и по
възраст.
3. Изпълнителният съвет може да кани членове на персонала на
ЕЦБ да участват на неговите заседания.
Член 3
Дневен ред и протоколи
1. Изпълнителният съвет приема дневен ред за всяко заседание.
Председателят изготвя предварителен дневен ред, който по правило се изпраща, заедно със съответните документи, до членовете
на Изпълнителния съвет най-малко два работни дни преди съответното заседание, освен в извънредните случаи, когато председателят действа по най-подходящ с оглед на обстоятелствата начин.

Член 5
Делегиране на правомощия
1. Изпълнителният съвет може да упълномощи един или двама от
своите членове, да предприеме/ат, от негово име и под негов
надзор, точно определени управленски или административни
мерки, включително използването на инструменти за подготвяне
на решение, което се приема колективно от членовете на
Изпълнителния съвет на по-късен етап, и инструменти за изпълнение на окончателни решения на Изпълнителния съвет.
2. Изпълнителният съвет може също така да възложи на един или
повече от своите членове, със съгласието на председателя, да приемат i) окончателния текст на инструмент по смисъла на член 5,
параграф 1, при условие че съдържанието на тези инструменти е
било определено при обсъждане, и/или ii) окончателни решения,
където делегирането включва ограничени и ясно определени
изпълнителни правомощия, чието упражняване подлежи на строг
контрол съгласно обективни критерии, установени от
Изпълнителния съвет.
3. Делегирането на правомощия и решенията, приети по реда на
член 5, параграфи 1 и 2, се вписват в протоколите от заседанията
на Изпълнителния съвет.
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4. Правомощията, делегирани по този начин, могат да бъдат пределегирани единствено по реда на и когато е налице
конкретна разпоредба в този смисъл в съответното решение.

Член 6
Публикуване
Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейските общности.

Съставено във Франкфурт на Майн на 12 октомври 1999 година.
Председател на ЕЦБ
Willem F. DUISENBERG
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