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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 12ης Οκτωβρίου 1999
σχετικά µε τον εσωτερικό κανονισµό της εκτελεστικής επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
(ΕΚΤ/1999/7)
(1999/811/ΕΚ)
Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη τον εσωτερικό κανονισµό της Ευρωπαϊκης Κεντρικής Τράπεζας, και ιδίως τα άρθρα 8 και 24,
Εκτιµώντας ότι, προκειµένου να διασφαλιστεί ότι η εκτελεστική
επιτροπή δύναται να εκδίδει αποφάσεις της ΕΚΤ ανά πάσα στιγµή,
είναι απαραίτητη η θέσπιση ενός καθεστώτος έκδοσης αποφάσεων
µέσω τηλεσυσκέψεων και ενός καθεστώτος µεταβίβασης εξουσιών,
που είναι αµφότερα σύµφωνα µε την αρχή της συλλογικής ευθύνης
της εκτελεστικής επιτροπής,

2.
Η περίληψη των εργασιών των συνεδριάσεων της εκτελεστικής επιτροπής υποβάλλεται στα µέλη της για έγκριση στην
προσεχή συνεδρίασή τους (ή νωρίτερα, εφόσον είναι αναγκαίο, µε
γραπτή διαδικασία) και υπογράφεται από τον προεδρεύοντα.

Άρθρο 4
Τηλεσυσκέψεις

Συµπληρωµατικός χαρακτήρας της παρούσας απόφασης

1.
Έπειτα από αίτηµα του προέδρου, η εκτελεστική επιτροπή
δύναται να λαµβάνει αποφάσεις µέσω τηλεσυσκέψεων, εκτός αν
διαφωνούν τουλάχιστον δύο µέλη της εκτελεστικής επιτροπής. Η
λήψη απόφασης µέσω τηλεσύσκεψης προϋποθέτει την ύπαρξη
ειδικών περιστάσεων. Ο πρόεδρος προσδιορίζει το είδος αυτών των
περιστάσεων και τα µέλη της εκτελεστικής επιτροπής δύνανται να
ζητούν να ειδοποιούνται εκ των προτέρων τόσο για τη διεξαγωγή
τηλεσύσκεψης όσο και για το θέµα σχετικά µε το οποίο πρόκειται
να ληφθεί απόφαση.

Η παρούσα απόφαση συµπληρώνει τον εσωτερικό κανονισµό της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η έννοια των όρων στην παρούσα
απόφαση είναι η ίδια όπως στον εσωτερικό κανονισµό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

2.
Η απόφαση του προέδρου σχετικά µε την ύπαρξη ειδικών
περιστάσεων και οι αποφάσεις που λαµβάνει η εκτελεστική επιτροπή µέσω τηλεσυσκέψεων καταχωρούνται στην περίληψη των
εργασιών των συνεδριάσεων της εκτελεστικής επιτροπής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Άρθρο 2
Παρακολούθηση των συνεδριάσεων της εκτελεστικής επιτροπής
1.
Ο πρόεδρος διορίζει ένα από τα µέλη του προσωπικού της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) ως γραµµατέα. Ο γραµµατέας είναι υπεύθυνος για την οργάνωση και την κατάρτιση της
περίληψης των εργασιών όλων των συνεδριάσεων της εκτελεστικής
επιτροπής.
2.
Σε περίπτωση ταυτόχρονης απουσίας το προέδρου και του
αντιπροέδρου, καθήκοντα προέδρου της εκτελεστικής επιτροπής
αναλαµβάνει το αρχαιότερο µέλος της, από απόψεως θητείας κατά
πρώτο λόγο, και ηλικίας, σε περίπτωση που δύο ή περισσότερα
µέλη έχουν στο ενεργητικό τους ισάριθµα έτη θητείας.
3.
Η εκτελεστική επιτροπή δύναται να προσκαλεί µέλη του
πρωσωπικού της ΕΚΤ να παρίστανται στις συνεδριάσεις της.
Άρθρο 3
Ηµερήσια διάταξη και εργασίες
1.
Η εκτελεστική επιτροπή ψηφίζει την ηµερήσια διάταξη κάθε
συνεδρίασης. Ο πρόεδρος καταρτίζει προσωρινή ηµερήσια διάταξη
και, κατά κανόνα, την αποστέλλει, µαζί µε τα συναφή έγγραφα, στα
µέλη της εκτελεστικής επιτροπής τουλάχιστον δύο εργάσιµες ηµέρες πριν από τη σχετική συνεδρίαση, εκτός εκτάκτων περιπτώσεων,
οπότε ο πρόεδρος ενεργεί ανάλογα µε τις περιστάσεις.

Άρθρο 5
Μεταβίβαση εξουσιών
1.
Η εκτελεστική επιτροπή δύναται να εξουσιοδοτεί ένα ή περισσότερα από τα µέλη της να λαµβάνουν, για λογαριασµό της και µε
την ευθύνη της, σαφώς προσδιορισµένα µέτρα στον τοµέα της
διαχείρισης και της διοίκησης, στα οποία συµπεριλαµβάνονται προπαρασκευαστικές πράξεις απόφασης που πρόκειται να λάβουν συλλογικά τα µέλη της εκτελεστικής επιτροπής σε κάποια µεταγενέστερη χρονική στιγµή και πράξεις για την εφαρµογή οριστικών
αποφάσεων που έχει λάβει η εκτελεστική επιτροπή.
2.
Η εκτελεστική επιτροπή δύναται εξάλλου, µε την έγκριση του
προέδρου, να ζητεί από ένα ή περισσότερα από τα µέλης της να
εκδίδει/ουν: α) το οριστικό κείµενο οιασδήποτε πράξης, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1, υπό την προϋπόθεση ότι το
ουσιαστικό περιχόµενο της εν λόγω πράξης έχει ήδη προκαθοριστεί
στο πλαίσιο συζητήσεων, ή/και β) οριστικές αποφάσεις, στις
περιπτώσεις που η σχετική µεταβίβαση εξουσιών περιορισµένες και
σαφώς προσδιορισµένες εκτελεστικές εξουσίες, η άσκηση των
οποίων υπόκειται σε αυστηρό έλεγχο, µε βάση αντικειµενικά κριτήρια που θεσπίζει η εκτελεστική επιτροπή.
3.
Οι εξουσιοδοτήσεις και οι αποφάσεις που εγκρίνονται
σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 2 καταχωρούνται στην
περίληψη των εργασιών των συνεδριάσεων της εκτελεστικής επιτροπής.
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4.
Οι εξουσίες που µεταβιβάζονται κατ’ αυτόν τον τρόπο δύνανται να αποτελέσουν αντικείµενο περαιτέρω
µεταβίβασης µόνο υπό την προϋπόθεση ότι η σχετική απόφαση περιέχει ειδική διάταξη για το σκοπό αυτό.
Άρθρο 6
∆ηµοσίευση
Η παρούσα απόφαση δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Φρανκφούρτη επί Μάιν, 12 Οκτωβρίου 1999.

Ο πρόεδρος της ΕΚΤ

Willem F. Duisenberg
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