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EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS (ES) 2016/1717
(2016. gada 21. septembris),
ar ko groza Lēmumu ECB/2004/2, ar kuru pieņem Eiropas Centrālās bankas Reglamentu
(ECB/2016/27)
EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus un jo īpaši to 12.3. pantu,

tā kā:

(1)

Juridiskie instrumenti, kuru adresāti ir nacionālās centrālās bankas (NCB) un nacionālās kompetentās iestādes
(NKI), piemēram, Eiropas Centrālās bankas (ECB) pamatnostādnes un norādījumi, ir pienācīgi jāpaziņo to
adresātiem. Mūsdienās saskaņā ar vispārēji atzīto praksi paziņojumi starp ECB, no vienas puses, un NCB un NKI,
no otras puses, tiek nosūtīti, izmantojot elektroniskos sakaru līdzekļus, t. sk. e-pastu. Savukārt telekss tehnoloģiju
attīstības rezultātā kļuvis par novecojušu sakaru līdzekli.

(2)

Iepriekšējos divos gados ECB pieņēmusi daudzus lēmumus, kas adresēti uzraudzītajām iestādēm vai iestādēm,
kuras iesniegušas pieteikumu kredītiestādes darbības uzsākšanai. Tāpat ECB pieņēmusi lēmumu par sankciju
noteikšanu trešajām personām. Lai gan primārie tiesību akti to neparedz, ECB reglaments šobrīd nosaka, ka ECB
prezidents paraksta šāda veida ECB lēmumus, kuriem ir adresāts.

(3)

Nākotnē ECB lēmumus, kas adresēti uzraudzītajām iestādēm vai iestādēm, kuras iesniegušas pieteikumu
kredītiestādes darbības uzsākšanai, kā arī lēmumus, ar kuriem nosaka sankcijas trešajām personām, būtu
jāparaksta ECB Padomes sekretāram, lai apliecinātu to atbilstību ECB Padomes lēmumam.

(4)

Ņemot vērā ievērojami pieaugušo uzraudzības lēmumu skaitu, grozījumi būtu jāpieņem steidzami un tiem būtu
jāstājas spēkā dienā, kad tos publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(5)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Lēmums ECB/2004/2 (1),

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Grozījums Eiropas Centrālās bankas Reglamentā

Lēmumu ECB/2004/2 groza šādi:
1) ar šādu punktu aizstāj 17.2. punktu:
“17.2. ECB pamatnostādnes pieņem ECB Padome, pēc tam tās paziņojot vienā no Savienības oficiālajām valodām;
pamatnostādnes ECB Padomes vārdā paraksta prezidents. Pamatnostādnēs norāda to pamatojumu. Paziņošanu
nacionālajām centrālajām bankām var veikt elektroniski, izmantojot telefaksu, vai papīra dokumenta veidā. Visas ECB
pamatnostādnes, kas tiek publicētas oficiāli, tulko Savienības oficiālajās valodās.”;
(1) Lēmums ECB/2004/2 (2004. gada 19. februāris), ar ko pieņem Eiropas Centrālās bankas Reglamentu (OV L 80, 18.3.2004., 33. lpp.).
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2) ar šādu punktu aizstāj 17.4. punktu:
“17.4. ECB lēmumus un ieteikumus pieņem ECB Padome vai Valde atbilstīgi savai kompetencei, un tos paraksta
prezidents. ECB lēmumus, ar kuriem nosaka sankcijas trešajām personām, lai apliecinātu to atbilstību, paraksta ECB
Padomes sekretārs. ECB lēmumos un ieteikumos norāda to pamatojumu. Statūtu 41. pantā paredzētos ieteikumus
sekundārajiem Savienības tiesību aktiem pieņem ECB Padome.”;
3) ar šādu punktu aizstāj 17.6. punktu:
“17.6. ECB norādījumus pieņem Valde, pēc tam tos paziņojot vienā no Savienības oficiālajām valodām; norādījumus
Valdes vārdā paraksta prezidents vai divi Valdes locekļi. Paziņošanu nacionālajām centrālajām bankām var veikt
elektroniski, izmantojot telefaksu, vai papīra dokumenta veidā. Visus ECB norādījumus, kas tiek publicēti oficiāli,
tulko Savienības oficiālajās valodās.”;
4) ar šādu punktu aizstāj 17.a.2. punktu:
“17.a.2. Ar uzraudzības uzdevumiem saistītās ECB pamatnostādnes saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1024/2013 4. panta
3. punktu un 6. panta 5. punkta a) apakšpunktu pieņem ECB Padome un tās vārdā paziņo un paraksta ECB
prezidents. Paziņošanu nacionālajām kompetentajām iestādēm var veikt elektroniski, izmantojot telefaksu, vai papīra
dokumenta veidā.”;
5) ar šādu punktu aizstāj 17.a.3. punktu:
“17.a.3. Ar uzraudzības uzdevumiem saistītos ECB norādījumus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1024/2013 6. panta
3. punktu, 6. panta 5. punkta a) apakšpunktu, 7. panta 1. punktu, 7. panta 4. punktu, 9. panta 1. punktu un
30. panta 5. punktu pieņem ECB Padome un tās vārdā paziņo un paraksta ECB prezidents. Norādījumos iekļauj to
pamatojumu. Paziņošanu kredītiestāžu uzraudzības nacionālajām kompetentajām iestādēm var veikt elektroniski,
izmantojot telefaksu, vai papīra dokumenta veidā.”;
6) ar šādu punktu aizstāj 17.a.4. punktu:
“17.a.4. ECB lēmumus attiecībā uz uzraudzītajām iestādēm un struktūrām, kuras iesniegušas pieteikumu
kredītiestādes darbības uzsākšanai, pieņem ECB Padome un, lai apliecinātu to atbilstību, paraksta ECB Padomes
sekretārs. Pēc tam tos paziņo personām, kurām tie adresēti.”
2. pants
Stāšanās spēkā
Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Frankfurtē pie Mainas, 2016. gada 21. septembrī
ECB prezidents
Mario DRAGHI

