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SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2016/1717
z dne 21. septembra 2016
o spremembi Sklepa ECB/2004/2 o sprejetju Poslovnika Evropske centralne banke (ECB/2016/27)
SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti člena 12.3 Statuta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Pravne instrumente, ki so naslovljeni na nacionalne centralne banke (NCB) in pristojne nacionalne organe, kot so
smernice in navodila Evropske centralne banke (ECB), je treba pravilno uradno sporočiti naslovnikom. V sedanji
splošno sprejeti praksi se za uradno obveščanje med ECB na eni strani in NCB ali pristojnimi nacionalnimi organi
na drugi strani uporabljajo elektronska sredstva, vključno z elektronsko pošto. Nasprotno pa je teleks zaradi
tehnološkega razvoja postal zastarel kot sredstvo za komunikacijo.

(2)

V zadnjih dveh letih je ECB sprejela veliko odločitev, naslovljenih na nadzorovane subjekte ali subjekte, ki so
vložili prošnjo za izdajo dovoljenja za začetek opravljanja dejavnosti kreditnih institucij. Prav tako je ECB sprejela
sklepe o naložitvi sankcij tretjim osebam. Čeprav primarna zakonodaja tega ne predpisuje, Poslovnik ECB
trenutno zahteva, da te vrste odločitev ECB z naslovniki podpiše predsednik ECB.

(3)

V prihodnje bi moral odločitve ECB, naslovljene na nadzorovane subjekte ali subjekte, ki so vložili prošnjo za
izdajo dovoljenja za začetek opravljanja dejavnosti kreditnih institucij, in sklepe o naložitvi sankcij tretjim osebam
podpisovati sekretar Sveta ECB, s čimer overi skladnost z odločitvijo Sveta ECB.

(4)

Zaradi močno povečanega obsega nadzorniških odločitev je treba spremembo sprejeti čim prej in mora začeti
veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

(5)

Zato je treba Sklep ECB/2004/2 (1) ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Spremembe Poslovnika Evropske centralne banke

Sklep ECB/2004/2 se spremeni:
1. odstavek 17.2 se nadomesti z naslednjim:
„17.2 Smernice ECB sprejme Svet ECB in nato se uradno sporočijo v enem od uradnih jezikov Unije, v imenu Sveta
ECB pa jih podpiše predsednik. V teh smernicah se navedejo razlogi, na katerih temeljijo. Te smernice se lahko
nacionalnim centralnim bankam uradno sporočijo elektronsko, po telefaksu ali v papirni obliki. Vsaka smernica ECB,
ki se uradno objavi, se prevede v vse uradne jezike Unije.“;
(1) 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. odstavek 17.4 se nadomesti z naslednjim:
„17.4 Sklepe in priporočila ECB sprejme Svet ECB ali Izvršilni odbor, vsak v okviru svojih pristojnosti, podpiše pa jih
predsednik. Sklepe ECB o naložitvi sankcij tretjim osebam podpiše sekretar Sveta ECB, s čimer jih overi. V sklepih in
priporočilih ECB se navedejo razlogi, na katerih temeljijo. Priporočila v zvezi s sekundarno zakonodajo Unije po
členu 41 Statuta sprejme Svet ECB.“;
3. odstavek 17.6 se nadomesti z naslednjim:
„17.6 Navodila ECB sprejme Izvršilni odbor in nato se uradno sporočijo v enem od uradnih jezikov Unije, v imenu
Izvršilnega odbora pa jih podpiše predsednik ali dva člana Izvršilnega odbora. Ta navodila se lahko nacionalnim
centralnim bankam uradno sporočijo elektronsko, po telefaksu ali v papirni obliki. Vsako navodilo ECB, ki se uradno
objavi, se prevede v vse uradne jezike Unije.“;
4. odstavek 17a.2 se nadomesti z naslednjim:
„17a.2 Smernice ECB, ki se nanašajo na nadzorniške naloge po členu 4(3) in členu 6(5)(a) Uredbe (EU)
št. 1024/2013, sprejme Svet ECB in nato se uradno sporočijo, v imenu Sveta ECB pa jih podpiše predsednik. Te
smernice se lahko pristojnim nacionalnim organom uradno sporočijo elektronsko, po telefaksu ali v papirni obliki.“;
5. odstavek 17a.3 se nadomesti z naslednjim:
„17a.3 Navodila ECB, ki se nanašajo na nadzorniške naloge po členu 6(3), členu 6(5)(a) ter členih 7(1), 7(4), 9(1)
in 30(5) Uredbe (EU) št. 1024/2013, sprejme Svet ECB in nato se uradno sporočijo, v imenu Sveta ECB pa jih
podpiše predsednik. V teh navodilih se navedejo razlogi, na katerih temeljijo. Ta navodila se lahko nacionalnim
organom, pristojnim za nadzor kreditnih institucij, uradno sporočijo elektronsko, po telefaksu ali v papirni obliki.“;
6. odstavek 17a.4 se nadomesti z naslednjim:
„17a.4 Odločitve ECB v zvezi z nadzorovanimi subjekti in subjekti, ki so vložili prošnjo za izdajo dovoljenja za
začetek opravljanja dejavnosti kreditnih institucij, sprejme Svet ECB, podpiše pa jih sekretar Sveta ECB, s čimer jih
overi. Te odločitve se nato uradno sporočijo osebam, na katere so naslovljene.“
Člen 2
Začetek veljavnosti
Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Frankfurtu na Majni, 21. septembra 2016
Predsednik ECB
Mario DRAGHI

