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ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/716
ze dne 12. února 2015,
kterým se mění rozhodnutí ECB/2004/2, kterým se přijímá jednací řád Evropské centrální banky
(ECB/2015/8)
RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky (dále jen „statut ESCB“), a zejména
na článek 12.3 tohoto statutu,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Je vhodné přizpůsobit pravidla rozhodovacího procesu Rady guvernérů formou písemného řízení, která jsou dále
vymezena v článcích 13 g, 13h a 13i jednacího řádu Evropské centrální banky, s cílem uspokojit zvláštní potřeby,
jež vyžaduje postup neuplatnění námitek podle čl. 26 odst. 8 nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 (1).

(2)

Pokud se týká písemného řízení v rámci článků 13 g až 13i jednacího řádu Evropské centrální banky, pro které
platí zvláštní lhůty uvedené v těchto článcích, je vhodné zakotvit dobu nejvýše pěti pracovních dnů pro
posouzení ze strany každého člena Rady guvernérů s cílem umožnit členům Rady guvernérů, aby v souladu
s čl. 26 odst. 8 nařízení (EU) č. 1024/2013 dosáhli dohody o možné námitce (včetně písemného odůvodnění)
k návrhu rozhodnutí ve lhůtě, která nepřekročí deset kalendářních dnů.

(3)

Podle článku 10.2 statutu ESCB musí členové Rady guvernérů své právo hlasovat vykonávat osobně. Toto
představuje významný prvek nezávislosti členů Rady guvernérů, neboť jsou členy ex officio a při hlasování je
nemohou zastoupit jiné osoby, ledaže by se člen nemohl zasedání účastnit po delší dobu ve smyslu článku 10.2
statutu ESCB. Hlas či věcná připomínka člena Rady guvernérů, které jsou přenášeny elektronicky jako součást
rozhodování Rady guvernérů formou písemného řízení, nemusí nést fyzický podpis tohoto člena Rady
guvernérů. To je v souladu s požadavky článku 10.2 statutu ESCB.

(4)

V případech, kdy nelze elektronické podání hlasu nebo připomínek členem Rady guvernérů uskutečnit, může
tento člen Rady guvernérů výslovně pověřit jinou osobu, aby hlas nebo věcné připomínky podepsala. Podpis
pověřené osoby pouze potvrzuje, že se jedná o hlas nebo připomínky vyjádřené osobně příslušným členem Rady
guvernérů.

(5)

Rozhodnutí ECB/2004/2 (2) by mělo být změněno tak, aby byl zohledněn tento vývoj,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Změna jednacího řádu Evropské centrální banky
Rozhodnutí ECB/2004/2 se mění takto:
1. Článek 4.7 se nahrazuje tímto:
„Není-li výslovně uvedeno v článku 4.8, lze rozhodnutí rovněž přijímat v písemném řízení, nevznesou-li námitky
alespoň tři členové Rady guvernérů. Písemné řízení vyžaduje: i) obvykle nejméně pět pracovních dnů pro posouzení
každým členem Rady guvernérů, ii) výslovný nebo tacitní osobní souhlas každého člena Rady guvernérů (nebo jeho
náhradníka v souladu s článkem 4.4) a iii) uvedení tohoto rozhodnutí v zápisu z následujícího zasedání Rady
guvernérů. Rozhodnutí přijímaná v písemném řízení schvalují členové Rady guvernérů, kteří mají hlasovací právo
v době schválení.“
(1) Nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 ze dne 15. října 2013, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik,
které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi (Úř. věst. L 287, 29.10.2013, s. 63).
(2) Rozhodnutí ECB/2004/2 ze dne 19. února 2004, kterým se přijímá jednací řád Evropské centrální banky (Úř. věst. L 80, 18.3.2004,
s. 33).
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2. V článku 4 se doplňují tyto nové odstavce, které znějí:
„4.8 V rámci článků 13 g až 13i lze rozhodnutí rovněž přijímat v písemném řízení, nevznese-li námitky alespoň pět
členů Rady guvernérů. Při písemném řízení musí mít každý člen Rady guvernérů nejvýše pět, nebo v případě
článku 13h dva pracovní dny na posouzení.
4.9 Pro jakékoli písemné řízení může člen Rady guvernérů (nebo jeho náhradník v souladu s článkem 4.4) výslovně
zmocnit jinou osobu, aby podepsala jeho hlas nebo věcnou připomínku, které osobně schválil.“
Článek 2
Vstup v platnost
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem jeho přijetí.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 12. února 2015.
Prezident ECB
Mario DRAGHI

