24.9.2016

Europeiska unionens officiella tidning

SV

L 258/17

EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2016/1717
av den 21 september 2016
om ändring av beslut ECB/2004/2 om antagande av arbetsordningen för Europeiska centralbanken
(ECB/2016/27)
ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 12.3, och

av följande skäl:

(1)

Rättsliga instrument som riktar sig till nationella centralbanker och nationella behöriga myndigheter, t.ex.
Europeiska centralbankens riktlinjer och instruktioner, måste meddelas adressaterna på ett korrekt sätt. För
närvarande är praxis sådan att meddelanden mellan ECB och de nationella centralbankerna och nationella
behöriga myndigheter skickas elektroniskt, bl.a. via epost. På grund av den tekniska utvecklingen har man slutat
kommunicera via telex.

(2)

Under de två senaste åren har ECB antagit många beslut riktade till enheter som omfattas av tillsyn eller enheter
som har ansökt om tillstånd för att bedriva verksamhet som kreditinstitut. ECB har även antagit beslut som
innebär sanktioner mot tredje man. Trots att primärrätten inte kräver det, stadgar ECB:s arbetsordning för
närvarande att ECB:s ordförande ska underteckna dessa typer av ECB-beslut med adressater.

(3)

I framtiden bör ECB:s beslut riktade till enheter som omfattas av tillsyn, enheter som har ansökt om tillstånd för
att bedriva verksamhet som kreditinstitut samt beslut som innebär sanktioner mot tredje man undertecknas av
ECB-rådets sekreterare som intygar överensstämmelse med ECB-rådets beslut.

(4)

Mot bakgrund av ett kraftigt ökat antal tillsynsbeslut, bör ändringen antas skyndsamt och träda i kraft samma
dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

(5)

Europeiska centralbankens beslut ECB/2004/2 (1) bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:

Artikel 1

Ändringar av arbetsordningen för Europeiska centralbanken

Beslut ECB/2004/2 ska ändras på följande sätt:
1. Punkt 17.2 ska ersättas med följande:
”17.2 ECB:s riktlinjer ska antas av ECB-rådet, och därefter delges, på ett av Europeiska unionens officiella språk, och
undertecknas på ECB-rådets vägnar av ordföranden. Av varje riktlinje ska de grunder på vilka den är baserad framgå.
De nationella centralbankerna kan delges elektroniskt, via telefax eller i pappersform. Varje ECB-riktlinje som ska
offentliggöras ska översättas till unionens officiella språk.”
(1) Europeiska centralbankens 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. Punkt 17.4 ska ersättas med följande:
”17.4 ECB:s beslut och rekommendationer ska antas av ECB-rådet eller direktionen inom deras respektive
behörighetsområden, och ska undertecknas av ordföranden. ECB:s beslut att förelägga sanktioner avseende tredje män
ska undertecknas av ECB-rådets sekreterare för att bestyrka dem. Av ECB:s beslut och rekommendationer ska de
grunder på vilka de är baserade framgå. Rekommendationer avseende unionens sekundärlagstiftning enligt artikel 41
i stadgan ska antas av ECB-rådet.”
3. Punkt 17.6 ska ersättas med följande:
”17.6 ECB:s instruktioner ska antas av direktionen, och därefter delges, på ett av Europeiska unionens officiella
språk, och undertecknas på direktionens vägnar av ordföranden eller av två av direktionens ledamöter. De nationella
centralbankerna kan delges elektroniskt, via telefax eller i pappersform. Varje ECB-instruktion som ska offentliggöras
ska översättas till unionens officiella språk.”
4. Punkt 17a.2 ska ersättas med följande:
”17a.2 ECB:s riktlinjer för tillsynsuppgifter enligt artiklarna 4.3 och 6.5 a i förordning (EU) nr 1024/2013 ska antas
av ECB-rådet och därefter delges och undertecknas på ECB-rådets vägnar av ordföranden. De nationella behöriga
myndigheterna kan delges elektroniskt, via telefax eller i pappersform.”
5. Punkt 17a.3 ska ersättas med följande:
”17a.3 ECB:s instruktioner för tillsynsuppgifter enligt artiklarna 6.3, 6.5 a, 7.1, 7.4, 9.1 och 30.5 i förordning (EU)
nr 1024/2013 ska antas av ECB-rådet och därefter delges och undertecknas på ECB-rådets vägnar av ordföranden. Av
varje riktlinje ska de grunder på vilka den är baserad framgå. De nationella myndigheter som är behöriga i fråga om
tillsyn över kreditinstitut kan delges elektroniskt, via telefax eller i pappersform.”
6. Punkt 17a.4 ska ersättas med följande:
”17a.4 ECB:s beslut i fråga om enheter som står under tillsyn och enheter som har ansökt om tillstånd att bedriva
verksamhet i ett kreditinstitut ska antas av ECB-rådet och undertecknas av ECB-rådets sekreterare för att bestyrka
dem. De ska därefter delges de personer som de riktar sig till.”
Artikel 2
Ikraftträdande
Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 21 september 2016.
Mario DRAGHI

ECB:s ordförande

