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SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2015/716
z dne 12. februarja 2015
o spremembah Sklepa ECB/2004/2 o sprejetju Poslovnika Evropske centralne banke (ECB/2015/8)
SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke (v nadaljnjem besedilu:
Statut ESCB) in zlasti člena 12.3 Statuta ESCB,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Da bi zadovoljili specifičnim potrebam postopka z neugovarjanjem po členu 26(8) Uredbe Sveta (EU)
št. 1024/2013 (1), je primerno prilagoditi pravila, ki urejajo sprejemanje odločitev Sveta ECB po pisnem
postopku, kot je podrobneje opredeljeno v členih 13g, 13h in 13i Poslovnika Evropske centralne banke.

(2)

Pri pisnem postopku je na področju uporabe členov 13g do 13i Poslovnika Evropske centralne banke in ob
upoštevanju posebnih rokov, ki so v njih opredeljeni, primerno določiti, da ima vsak član Sveta ECB največ pet
delovnih dni za preučitev, da bi se članom Sveta ECB v skladu s členom 26(8) Uredbe (EU) št. 1024/2013
omogočilo, da v roku, ki ne presega deset delovnih dni, dosežejo soglasje o vsakem možnem ugovoru, vključno s
pisnim pojasnilom, k osnutku odločitve.

(3)

Člen 10.2 Statuta ESCB zahteva, da člani Sveta ECB uresničujejo pravico do glasovanja osebno. To je pomemben
element neodvisnosti članov Sveta ECB, ki so člani po uradni dolžnosti in jih nihče drug ne more nadomestiti pri
glasovanju, razen v primeru, da član daljši čas ne more biti navzoč na sejah v smislu člena 10.2 Statuta ESCB.
Glas ali vsebinska pripomba, ki jo poda član Sveta ECB in se kasneje elektronsko posreduje kot del odločanja
Sveta ECB v pisnem postopku, ne potrebuje fizičnega podpisa tega člana Sveta ECB. To je v skladu z zahtevami iz
člena 10.2 Statuta ESCB.

(4)

Če član Sveta ECB ne more elektronsko predložiti glasu ali pripomb, lahko izrecno pooblasti drugo osebo za
podpis glasu ali vsebinskih pripomb. Tak podpis pooblaščene osebe potrjuje zgolj to, da gre za glas ali pripombe,
ki jih osebno poda zadevni član Sveta ECB.

(5)

Sklep ECB/2004/2 (2) bi bilo treba spremeniti, da bi bil upoštevan ta razvoj –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1
Spremembe Poslovnika Evropske centralne banke
Sklep ECB/2004/2 se spremeni:
1. Člen 4.7 se nadomesti z naslednjim:
„Če ni v členu 4.8 posebej določeno drugače, se lahko odločitve sprejmejo tudi po pisnem postopku, razen če temu
nasprotujejo vsaj trije člani Sveta ECB. Pri pisnem postopku je treba zagotoviti: (i) običajno najmanj pet delovnih dni
za preučitev s strani vsakega člana Sveta ECB, (ii) izrecno ali konkludentno osebno odobritev vsakega člana Sveta ECB
(ali njegovega namestnika v skladu s členom 4.4) in (iii) zapis vsake take odločitve v zapisniku naslednje seje Sveta
ECB. Odločitve, ki se sprejmejo po pisnem postopku, potrdijo člani Sveta ECB, ki imajo glasovalno pravico v času
potrjevanja.“
(1) Uredba Sveta (EU) št. 1024/2013 z dne 15. oktobra 2013 o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora
kreditnih institucij, na Evropsko centralno banko (UL L 287, 29.10.2013, str. 63).
(2) Sklep ECB/2004/2 z dne 19. februarja 2004 o sprejetju Poslovnika Evropske centralne banke (UL L 80, 18.3.2004, str. 33).
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2. Členu 4 se dodata naslednja odstavka:
„4.8 Na področju uporabe členov 13g do 13i se lahko odločitve sprejmejo tudi po pisnem postopku, razen če temu
nasprotuje vsaj pet članov Sveta ECB. Pisni postopek zahteva največ pet oziroma, v primeru iz člena 13h, največ
dva delovna dneva za preučitev s strani vsakega člana Sveta ECB.
4.9 Član Sveta ECB (ali njegov namestnik v skladu s členom 4.4) lahko za vsak pisni postopek izrecno pooblasti
drugo osebo za podpis njegovega glasu ali vsebinske pripombe, kot ju je osebno odobril.“
Člen 2
Začetek veljavnosti
Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Frankfurtu na Majni, 12. februarja 2015
Predsednik ECB
Mario DRAGHI

