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DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/716
af 12. februar 2015
om ændring af afgørelse ECB/2004/2 om vedtagelse af forretningsordenen for Den Europæiske
Centralbank (ECB/2015/8)
STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank (herefter
»ESCB-statutten«), særlig artikel 12.3, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Det er hensigtsmæssigt at tilpasse reglerne om Styrelsesrådets beslutningsproces ved skriftlig procedure, således
som dette er defineret i artikel 13g, 13h og 13i i forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank, for at tage
hensyn til de særlige behov i forbindelse med proceduren om ikke-indsigelse i henhold til artikel 26, stk. 8, i
Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 (1).

(2)

For så vidt angår den skriftlige procedure inden for anvendelsesområdet for artikel 13g-13i i forretningsordenen
for Den Europæiske Centralbank, og under hensyntagen til de særlige tidsfrister, der er fastsat deri, er det
hensigtsmæssigt at afsætte maksimalt fem arbejdsdage til medlemmerne af Styrelsesrådets behandling for at gøre
det muligt for medlemmerne i overensstemmelse med artikel 26, stk. 8, i forordning (EU) nr. 1024/2013, at nå
til enighed om mulige indsigelser, inklusive en skriftlig begrundelse, til et udkast til afgørelse inden for en periode
på højst ti arbejdsdage.

(3)

I henhold til ESCB-statuttens artikel 10.2 kan Styrelsesrådsmedlemmernes udøvelse af deres stemmeret kun ske
ved personlig tilstedeværelse. Dette er et vigtigt led i Styrelsesrådsmedlemmernes uafhængighed, da de er
medlemmer ex officio og ikke kan erstattes ved en anden persons stemmeafgivelse, med mindre medlemmet er
forhindret i at deltage i møderne i en længere periode i overensstemmelse med betydningen i ESCB-statuttens
artikel 10.2. En stemme eller udtalelse om indholdet, som et medlem af Styrelsesrådet har afgivet, og som
overføres elektronisk som en del af Styrelsesrådets beslutningstagning ved skriftlig procedure, behøver ikke at
bære dette medlems fysiske underskrift. Dette er i overensstemmelse med kravene i ESCB-statuttens artikel 10.2.

(4)

Hvis den elektroniske afgivelse af Styrelsesrådsmedlemmets stemme eller udtalelse ikke er realistisk, kan dette
medlem udtrykkeligt bemyndige en anden person til at underskrive dennes stemme eller udtalelse om indholdet.
Den bemyndigedes underskrift bekræfter, at dette er det pågældende Styrelsesmedlems personlige stemme eller
udtalelse.

(5)

Afgørelse ECB/2004/2 (2) bør ændres for at tage højde for denne udvikling —

VEDTAGET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1
Ændring af forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank
Afgørelse ECB/2004/2 ændres som følger:
1. Artikel 4.7 erstattes af følgende:
»Med mindre andet udtrykkeligt fremgår af artikel 4.8 kan beslutninger også træffes ved skriftlig procedure,
medmindre mindst tre medlemmer af Styrelsesrådet gør indsigelse. Ved skriftlig procedure kræves: i) normalt mindst
fem arbejdsdage til behandling af spørgsmålet hos alle medlemmer af Styrelsesrådet, ii) en udtrykkelig eller stiltiende
personlig godkendelse fra alle medlemmer af Styrelsesrådet (eller disses stedfortrædere i overensstemmelse med
artikel 4.4) og iii) at en eventuel beslutning føres til protokols i referatet af Styrelsesrådets næstfølgende møde.
Beslutninger truffet ved skriftlig procedure skal godkendes af de medlemmer af Styrelsesrådet, der har stemmeret på
godkendelsestidspunktet.«
(1) Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 af 15. oktober 2013 om overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i
forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter (EUT L 287 af 29.10.2013, s. 63).
(2) Den Europæiske Centralbanks afgørelse ECB/2004/2 af 19. februar 2004 om vedtagelse af forretningsordenen for Den Europæiske
Centralbank (EUT L 80 af 18.3.2004, s. 33).
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2. Følgende stykker tilføjes til artikel 4:
»4.8 Inden for anvendelsesområdet for artikel 13g-13i kan beslutninger også træffes ved skriftlig procedure,
medmindre mindst fem medlemmer af Styrelsesrådet gør indsigelse. Ved skriftlig procedure kræves maksimalt
fem og for så vidt angår artikel 13h 2 arbejdsdage til medlemmerne af Styrelsesrådets behandling.
4.9 Ved skriftlige procedurer kan et medlem af Styrelsesrådet (eller dennes stedfortræder i overensstemmelse med
artikel 4.4) udtrykkeligt bemyndige en anden person til at underskrive deres stemme eller udtale sig om
indholdet i henhold til det, de har godkendt personligt.«
Artikel 2
Ikrafttrædelse
Denne afgørelse træder i kraft på dagen for dens vedtagelse.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 12. februar 2015.
Mario DRAGHI

Formand for ECB

