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EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2016/1717,
annettu 21 päivänä syyskuuta 2016,
Euroopan

keskuspankin

työjärjestyksen hyväksymisestä tehdyn
muuttamisesta (EKP/2016/27)

päätöksen

EKP/2004/2

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen
12.3 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Kansallisille keskuspankeille ja kansallisille toimivaltaisille viranomaisille osoitetut säädökset, kuten Euroopan
keskuspankin suuntaviivat ja ohjeet, on annettava asianmukaisesti tiedoksi niiden adressaateille. Nykyisellään
yleisesti hyväksyttynä käytäntönä on lähettää EKP:n ja kansallisten keskuspankkien tai kansallisten toimivaltaisten
viranomaisten väliset tiedonannot sähköisessä muodossa esimerkiksi sähköpostitse. Teknologian kehitys on
johtanut siihen, ettei teleksiä enää käytetä.

(2)

Kahden viime vuoden aikana EKP on hyväksynyt paljon päätöksiä, jotka on osoitettu valvottaville yhteisöille tai
yhteisöille, jotka ovat hakeneet toimilupaa luottolaitoksen liiketoiminnan aloittamiseksi. EKP on myös hyväksynyt
päätöksiä, joissa asetetaan seuraamuksia kolmansille osapuolille. EKP:n nykyisen työjärjestyksen mukaan EKP:n
puheenjohtajan on allekirjoitettava tällaiset kolmansille osapuolille osoitetut päätökset, vaikka tätä ei vaadita
primäärioikeudessa.

(3)

EKP:n neuvoston sihteerin olisi tulevaisuudessa allekirjoitettava valvottaville yhteisöille tai toimilupaa
luottolaitoksen liiketoiminnan aloittamiseksi hakeneille yhteisöille osoitetut EKP:n päätökset sekä päätökset, joissa
asetetaan seuraamuksia kolmansille osapuolille. Allekirjoituksellaan EKP:n neuvoston sihteeri vahvistaa
yhdenmukaisuuden EKP:n neuvoston päätösten kanssa.

(4)

Valvontapäätösten määrän merkittävän kasvun vuoksi muutos olisi hyväksyttävä kiireellisesti ja sen olisi tultava
voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

(5)

Näin ollen päätöstä EKP/2004/2 (1) olisi muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Euroopan keskuspankin työjärjestyksen muutos
Muutetaan päätös EKP/2004/2 seuraavasti:
1) Korvataan 17.2 kohta seuraavasti:
”17.2 EKP:n suuntaviivat antaa EKP:n neuvosto; suuntaviivat hyväksytään ja annetaan tiedoksi yhdellä unionin
virallisista kielistä, ja puheenjohtaja allekirjoittaa ne EKP:n neuvoston puolesta. Suuntaviivat on perusteltava.
Suuntaviivat annetaan tiedoksi kansallisille keskuspankeille sähköisesti, faksilla tai paperimuodossa. Kaikki EKP:n
suuntaviivat, jotka julkaistaan virallisesti, käännetään unionin virallisille kielille.”;
(1) Päätös EKP/2004/2, tehty 19 päivänä helmikuuta 2004, Euroopan keskuspankin työjärjestyksen hyväksymisestä (EUVL L 80,
18.3.2004, s. 33).
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2) Korvataan 17.4 kohta seuraavasti:
”17.4 EKP:n päätökset ja suositukset antaa toimivaltansa mukaisesti joko EKP:n neuvosto tai johtokunta, ja
puheenjohtaja allekirjoittaa ne. Sellaiset EKP:n päätökset, joissa asetetaan seuraamuksia kolmansille osapuolille,
vahvistaa ja allekirjoittaa EKP:n neuvoston sihteeri. EKP:n päätökset ja suositukset on perusteltava. Perussäännön
41 artiklan mukaiset suositukset unionin johdetuksi oikeudeksi antaa EKP:n neuvosto.”
3) Korvataan 17.6 kohta seuraavasti:
”17.6. EKP:n ohjeet antaa johtokunta; ohjeet hyväksytään ja annetaan tiedoksi yhdellä unionin virallisista kielistä, ja
puheenjohtaja tai kaksi johtokunnan jäsentä allekirjoittaa ohjeet neuvoston puolesta. Ohjeet annetaan tiedoksi
kansallisille keskuspankeille sähköisesti, faksilla tai paperimuodossa. Kaikki EKP:n ohjeet, jotka julkaistaan virallisesti,
käännetään unionin virallisille kielille.”;
4) Korvataan 17a.2 kohta seuraavasti:
”17a.2 EKP:n neuvosto hyväksyy asetuksen (EU) N:o 1024/2013 4 artiklan 3 kohdan ja 6 artiklan 5 kohdan
a alakohdan mukaiset valvontatehtäviin liittyvät EKP:n suuntaviivat, minkä jälkeen ne annetaan tiedoksi ja EKP:n
puheenjohtaja allekirjoittaa ne EKP:n neuvoston puolesta. Ne annetaan tiedoksi kansallisille toimivaltaisille
viranomaisille sähköisesti, faksilla tai paperimuodossa.”;
5) Korvataan 17a.3 kohta seuraavasti:
”17a.3 EKP:n neuvosto hyväksyy asetuksen (EU) N:o 1024/2013 6 artiklan 3 kohdan, 6 artiklan 5 kohdan
a alakohdan, 7 artiklan 1 kohdan, 7 artiklan 4 kohdan, 9 artiklan 1 kohdan ja 30 artiklan 5 kohdan mukaiset
valvontatehtäviin liittyvät EKP:n ohjeet, minkä jälkeen ne annetaan tiedoksi ja EKP:n puheenjohtaja allekirjoittaa ne
EKP:n neuvoston puolesta. Ohjeet on perusteltava. Ne annetaan tiedoksi luottolaitosten valvonnasta vastaaville
kansallisille viranomaisille sähköisesti, faksilla tai paperimuodossa.”;
6) Korvataan 17a.4 kohta seuraavasti:
”17a.4 EKP:n neuvosto hyväksyy valvottavia yhteisöjä ja toimilupaa luottolaitoksen toiminnan aloittamiseksi
hakeneita yhteisöjä koskevat päätökset ja EKP:n neuvoston sihteeri vahvistaa ja allekirjoittaa ne. Ne annetaan sen
jälkeen tiedoksi henkilöille, joille ne on osoitettu.”
2 artikla
Voimaantulo
Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se on julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Frankfurt am Mainissa 21 päivänä syyskuuta 2016.
EKP:n puheenjohtaja
Mario DRAGHI

