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РЕШЕНИЕ (ЕС) 2015/716 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА
от 12 февруари 2015 година
за изменение на Решение ЕЦБ/2004/2 за приемане на Процедурния правилник на Европейската
централна банка (EЦБ/2015/8)
УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка (наричан подолу „Устава на ЕСЦБ“), и по-специално член 12.3 от него,
като има предвид, че:
(1)

С оглед на специфичните изисквания на процедурата при липса на възражения съгласно член 26, параграф 8 от
Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета (1) е уместно да бъдат изменени правилата, които уреждат процеса за
вземане на решения от Управителния съвет чрез писмена процедура, предвиден в членове 13ж, 13з и 13и от
Процедурния правилник на Европейската централна банка.

(2)

Във връзка с писмената процедура в приложното поле на членове 13ж, 13з и 13и от Процедурния правилник на
Европейската централна банка и съобразно установените там конкретни срокове е уместно да се определи
максимален срок от пет работни дни, в който членовете на Управителния съвет да се запознаят с въпроса, за да
могат да постигнат съгласие по възможните възражения, включително и писменото обяснение, срещу проекта на
решение в срок не по-дълъг от десет работни дни в съответствие с член 26, параграф 8 от Регламент (ЕС)
№ 1024/2013.

(3)

Съгласно член 10.2 от Устава на ЕСЦБ членовете на Управителния съвет упражняват правото си на глас лично.
Това е важен елемент от независимостта на членовете на Управителния съвет, тъй като те са членове по право и не
могат да бъдат замествани от друго лице при гласуване освен ако членът не може да присъства на заседание на
Управителния съвет за продължителен период по смисъла на член 10.2 от Устава на ЕСЦБ. Не е необходимо
подаденият глас или бележките по същество на член на Управителния съвет, които впоследствие се предават по
електронен път в рамките на процеса на вземане на решения от Управителния съвет чрез писмена процедура, да
бъдат съпроводени от саморъчния подпис на съответния член на Управителния съвет. Това е съобразено с
изискванията съгласно член 10.2 от Устава на ЕСЦБ.

(4)

В случаите, когато електронното гласуване или предоставяне на бележки от член на Управителния съвет не е
възможно, той може изрично да упълномощи друго лице да подпише подадения глас или бележките по същество.
Подписът на упълномощеното лице само потвърждава подадения глас или бележките на съответния член на
Управителния съвет.

(5)

Решение ЕЦБ/2004/2 (2) следва да бъде изменено, за да бъдат взети предвид тези промени,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1
Изменение на Процедурния правилник на Европейската централна банка
Решение ЕЦБ/2004/2 се изменя, както следва:
1. Член 4.7 се заменя със следното:
„С изключение на изрично предвиденото в член 4.8, решения могат да се вземат и чрез писмена процедура освен ако
поне трима от членовете на Управителния съвет не възразят. Писмената процедура изисква: i) по правило не по-малко
от пет работни дни за запознаване с въпроса от всеки член на Управителния съвет; ii) изричното или мълчаливото
лично одобрение на всеки член на Управителния съвет (или на неговия заместник в съответствие с член 4.4); и
iii) отбелязване на решението в протокола от следващото заседание на Управителния съвет. Решенията, които се вземат
чрез писмена процедура, се одобряват от членовете на Управителния съвет с право на глас по време на одобряването.“
(1) Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи
относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции (ОВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 63).
(2) Решение ЕЦБ/2004/2 от 19 февруари 2004 г. за приемане на Процедурния правилник на Европейската централна банка (ОВ L 80,
18.3.2004 г., стр. 33).
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2. В член 4 се добавят следните параграфи:
„4.8. Решенията в приложното поле на членове 13ж, 13з и 13и могат да се вземат и чрез писмена процедура освен
ако поне петима от членовете на Управителния съвет не възразят. За писмената процедура са необходими наймного пет, а в случая на член 13з — два работни дни, за да се запознае с въпроса всеки член на Управителния
съвет.
4.9. Във връзка с писмените процедури всеки член на Управителния съвет (или неговият заместник съгласно член 4.4)
може изрично да упълномощи друго лице да подпише подадения от него глас или бележките по същество
според това, което е одобрено лично от тях.“
Член 2
Влизане в сила
Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено във Франкфурт на Майн на 12 февруари 2015 година.
Председател на ЕЦБ
Mario DRAGHI

