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EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2015/716
av den 12 februari 2015
om ändring av beslut ECB/2004/2 om antagande av arbetsordningen för Europeiska centralbanken
(ECB/2015/8)
ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken (nedan kallad
ECBS-stadgan), särskilt artikel 12.3, och
av följande skäl:
(1)

Det är nödvändigt att ändra reglerna om hur ECB-rådet fattar beslut genom skriftligt förfarande, som närmare
beskrivs i artiklarna 13g, 13h och 13i i arbetsordningen för Europeiska centralbanken, för att ta hänsyn till de
specifika kraven avseende förfarandet utan invändningar enligt artikel 26.8 i förordning (EU) nr 1024/2013 (1).

(2)

Vad gäller det skriftliga förfarandet inom ramen för artiklarna 13g–13i i arbetsordningen för Europeiska
centralbanken, och med beaktande av de specifika tidsfristerna som uppställs där, är det lämpligt att varje
medlem av ECB-rådet ges maximalt fem arbetsdagar för att överväga ett beslut så att ECB-rådets medlemmar, i
enlighet med artikel 26.8 i förordning (EU) nr 1024/2013, kan nå enighet avseende eventuella invändningar,
inklusive den skriftliga förklaringen, avseende ett utkast till beslut inom en period på högst tio arbetsdagar.

(3)

Enligt artikel 10.2 i ECBS-stadgan krävs personlig närvaro för att en medlem av ECB-rådet ska kunna utöva sin
rösträtt. Detta är en viktig del av den oavhängighet som ECB-rådets medlemmar getts, de är ledamöter ex officio
som inte får ersättas genom någon annan person utom om medlemmen är förhindrad att delta i möten under en
längre period enligt vad som framgår av artikel 10.2 i ECBS-stadgan. En röst eller en kommentar i en sakfråga
från en av ECB-rådets medlemmar, som sedan överförs elektroniskt som en del av ECB-rådets beslutsfattande
genom skriftligt förfarande, behöver inte bära medlemmens fysiska namnteckning. Detta är i linje med
bestämmelserna i artikel 10.2 i ECBS-stadgan.

(4)

I fall då det inte är möjligt att elektroniskt överföra en röst eller en kommentar från en av ECB-rådets medlemmar
får medlemmen uttryckligen befullmäktiga en annan person att underteckna dennes röst eller kommentarer i en
sakfråga. En namnteckning från en sådan befullmäktigad person bekräftar bara att denna röst eller dessa
kommentarer härrör från medlemmen i ECB-rådet.

(5)

Beslut ECB/2004/2 (2) bör ändras för att beakta denna utveckling.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Ändringar av arbetsordningen för Europeiska centralbanken
Beslut ECB/2004/2 ska ändras på följande sätt:
1. Artikel 4.7 ska ersättas med följande:
”Om inget annat föreskrivs i artikel 4.8 kan beslut också fattas genom skriftligt förfarande, såvida inte minst tre
ledamöter av ECB-rådet motsätter sig detta. För skriftligt förfarande krävs i) att ECB-rådets ledamöter normalt ges
minst fem arbetsdagar för att överväga beslutet, ii) uttryckligt eller underförstått personligt godkännande av varje
ledamot av ECB-rådet (eller dennes ersättare enligt artikel 4.4), samt iii) att beslut som fattas på detta sätt förs in i
protokollet för ECB-rådets påföljande sammanträde. Beslut som ska tas genom skriftligt förfarande ska godkännas av
de ledamöter i ECB-rådet som har rösträtt i samband med godkännandet.”
(1) Rådets förordning (EU) nr 1024/2013 av den 15 oktober 2013 om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga
om politiken för tillsyn över kreditinstitut (EUT L 287, 29.10.2013, s. 63).
(2) Beslut ECB/2004/2 av den 19 februari 2004 om antagande av arbetsordningen för Europeiska centralbanken (EUT L 80, 18.3.2004,
s. 33).
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2. I artikel 4 ska följande punkter läggas till:
”4.8 Inom ramen för tillämpningsområdet för artiklarna 13g–13i kan beslut också fattas genom skriftligt förfarande,
såvida inte minst fem ledamöter av ECB-rådet motsätter sig detta. Ett skriftligt förfarande kräver att ECB-rådets
medlemmar ges minst fem arbetsdagar eller, när det gäller artikel 13h, två arbetsdagar för att överväga beslutet.
4.9 För varje skriftligt förfarande kan en medlem av ECB-rådet (eller dennes ersättare enligt artikel 4.4) uttryckligen
befullmäktiga en annan person att underteckna deras röst eller den kommentar i en sakfråga som de
personligen godkänt.”
Artikel 2
Ikraftträdande
Detta beslut träder i kraft den dag som det antas.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 12 februari 2015.
Mario DRAGHI

ECB:s ordförande

