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EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS
(1999. gada 12. oktobris)
par Eiropas Centrālās bankas valdes reglamentu
(ECB/1999/7)∗

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS VALDE,

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas reglamentu un jo īpaši tā 8. un 24. pantu,

tā kā, lai nodrošinātu, ka ECB lēmumus Valde var pieņemt jebkurā laikā, ir jāizveido lēmumu
pieņemšanas kārtība telekonferences veidā, kā arī kārtība pilnvaru deleģēšanai, kas saglabātu Valdes
kolektīvās atbildības principu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants
Papildu būtība
Šīs lēmums papildina Eiropas Centrālās bankas reglamentu. Terminiem šajā lēmumā ir tā pati nozīme,
kas Eiropas Centrālās bankas reglamentā.

2. pants
Dalība Valdes sēdēs
1.

Priekšsēdētājs ieceļ kādu Eiropas Centrālās bankas (ECB) darbinieku par sekretāru. Sekretārs ir
atbildīgs par visu Valdes sēžu organizēšanu un kopsavilkuma protokolu sagatavošanu.

∗

Šis teksts ir neoficiāls tulkojums. Oficiāls Valdes reglamenta tulkojums latviešu valodā nav pieejams.

2.

Valdes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka prombūtnes gadījumā Valdi vada, pirmkārt,
visilgāk amatā bijušais Valdes loceklis, vai, ja diviem vai vairākiem locekļiem ir vienāds amatā
pavadītais laiks, vecākais no tiem.

3.

Valde var uzaicināt ECB darbiniekus apmeklēt sēdes.

3. pants
Darba kārtība un protokoli
1.

Katras sēdes darba kārtību apstiprina Valde. Pagaidu darba kārtību sastāda priekšsēdētājs un
parasti nosūta kopā ar saistītajiem dokumentiem Valdes locekļiem vismaz divas darba dienas
pirms attiecīgās sēdes, izņemot ārkārtas gadījumus, kuros priekšsēdētājs rīkojas atkarībā no
apstākļiem.

2.

Valdes sēžu kopsavilkuma protokolu iesniedz Valdes locekļiem apstiprināšanai nākamajā sēdē
(vai, vajadzības gadījumā, agrāk rakstiskā kārtībā) un tos paraksta sēdes vadītājs.

4. pants
Telekonference
1.

Pēc priekšsēdētāja lūguma Valde var pieņemt lēmumus telekonferences veidā, izņemot
gadījumus, ja pret to iebilst vismaz divi Valdes locekļi. Pieņemt lēmumu telekonferences veidā
var, ja ir īpaši apstākļi. Priekšsēdētājs nosaka šo apstākļu būtību un Valdes locekļi var pieprasīt
iepriekš paziņot gan par telekonferenci, gan jautājumu, par kuru ir jāpieņem lēmums.

2.

Priekšsēdētāja lēmumu par īpašiem apstākļiem un telekonferences veidā Valdes pieņemto
lēmumu atspoguļo Valdes sēžu kopsavilkuma protokolā.

5. pants
Pilnvaru deleģēšana
1.

Valde var pilnvarot vienu vai vairākus Valdes locekļus tās vārdā un uz tās atbildību pieņemt
vadības vai administratīvus lēmumus, tai skaitā par to dokumentu izmantošanu, kas sagatavoti,
lai vēlāk par tiem lēmumu pieņemtu Valdes locekļi kopīgi, kā arī to dokumentu izmantošanu, ar
ko īsteno Valdes pieņemtos galīgos lēmumus.

2.

Valde var arī lūgt vienam vai vairākiem tās locekļiem, vienojoties ar priekšsēdētāju, pieņemt
i) 5. panta 1. punktā noteikto dokumentu galīgo tekstu, ar nosacījumu, ka šāda dokumenta
būtība jau ir noteikta apspriedēs un/vai ii) galīgos lēmumus, ja šāda deleģēšana ir saistīta ar
ierobežotām un skaidri noteiktām izpildpilnvarām, kuru īstenošana ir pakļauta stingrai
pārbaudei, ņemot vērā Valdes noteiktus objektīvus kritērijus.
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3.

Deleģēšanu un saskaņā ar 5. panta 1. un 2. punktu pieņemtos lēmumus atspoguļo Valdes sēžu
kopsavilkuma protokolā.

4.

Šādā veidā uzticētas pilnvaras var deleģēt tālāk tikai tad, ja tas īpaši paredzēts lēmumā par
pilnvaru deleģēšanu.

6. pants
Publicēšana
Šo lēmumu publicē “Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī”.

Frankfurtē pie Mainas, 1999. gada 12. oktobrī.

ECB priekšsēdētājs
Willem F. DUISENBERG
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