L 314/34

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

NL

8. 12. 1999

BESLUIT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 12 oktober 1999
betreffende het Reglement van orde van de Directie van de Europese Centrale Bank
(ECB/1999/7)
(1999/811/EG)
DE DIRECTIE VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gelet op het Reglement van orde van de Europese Centrale
Bank, inzonderheid op de artikelen 8 en 24,
Overwegende dat het, teneinde te verzekeren dat ECB-besluiten
te allen tĳde kunnen worden vastgesteld door de Directie,
noodzakelĳk is te komen tot een regime voor het vaststellen
van besluiten door middel van een teleconferentie en een
regime voor de delegatie van bevoegdheden, welke beide
regimes het beginsel van de collegiale verantwoordelĳkheid van
de Directie in stand houden,

fende vergadering, behalve in noodgevallen, in welk geval de
president passend handelt naar bevind van zaken.
2.
De notulen van de vergaderingen van de Directie worden
voorgelegd aan de leden van de Directie ter goedkeuring in hun
volgende vergadering (of eerder, indien noodzakelĳk, middels
een schriftelĳke procedure), en worden getekend door de voorzitter.
Artikel 4
Teleconferentie

BESLUIT:

Artikel 1
Aanvullend karakter van dit besluit
Dit besluit dient als aanvulling op het Reglement van orde van
de Europese Centrale Bank. De in dit besluit gebruikte termen
hebben dezelfde betekenis als in het Reglement van Orde van
de Europese Centrale Bank.
Artikel 2
Aanwezigheid bĳ vergaderingen van de Directie
1.
De President benoemt een personeelslid van de Europese
Centrale Bank (ECB) tot secretaris. De secretaris is verantwoordelĳk voor het organiseren en opstellen van de notulen van alle
vergaderingen van de Directie.
2.
Bĳ afwezigheid van zowel de president als de vice-president, zal de Directie in eerste instantie worden voorgezeten
door het oudste lid van de Directie in termen van anciënniteit,
en in tweede instantie, in het geval dat twee of meer leden
gelĳke status hebben in termen van anciënniteit, door het
oudste lid van de Directie in termen van leeftĳd.
3.
De Directie kan personeelsleden van de ECB uitnodigen
zĳn vergaderingen bĳ te wonen.
Artikel 3
Agenda en notulen
1.
De agenda voor elke vergadering wordt vastgesteld door
de Directie. Een voorlopige agenda wordt opgesteld door de
president en deze wordt in beginsel, vergezeld van alle daarmee
te maken hebbende documenten, toegezonden aan de leden
van de Directie ten minste twee werkdagen voor de desbetref-

1.
Op verzoek van de president, kunnen besluiten worden
genomen door de Directie door middel van een teleconferentie,
tenzĳ ten minste twee leden van de Directie daartegen bezwaar
maken. Bĳzondere omstandigheden zĳn vereist voor een door
middel van een teleconferentie te nemen besluit. De president
bepaalt de aard van deze omstandigheden, en de leden van de
Directie kunnen voorafgaande kennisgeving verlangen van
zowel de teleconferentie als de aangelegenheid waarover een
besluit dient te worden genomen.
2.
Het door de president genomen besluit aangaande de
bĳzondere omstandigheden alsmede de door de Directie door
middel van een teleconferentie genomen besluiten, worden
vastgelegd in de notulen van de vergaderingen van de Directie.
Artikel 5
Delegatie van bevoegdheden
1.
De Directie kan één of meer van zĳn leden machtigen
om, in zĳn naam en onder zĳn toezicht, duidelĳk omschreven
maatregelen van beheer of bestuur te nemen, in het bĳzonder
het gebruik van instrumenten ter voorbereiding van een op een
later tĳdstip door de Directie vast te stellen besluit, en van
instrumenten die definitieve door de Directie vastgestelde
besluiten ten uitvoer leggen.
2.
De Directie kan tevens, in overeenstemming met de president, een of twee van zĳn leden vragen 1. de definitieve tekst
van een instrument zoals bedoeld in artikel 5, lid 1, goed te
keuren, op voorwaarde dat de Directie de hoofdinhoud van een
dergelĳk instrument reeds tĳdens zĳn beraadslagingen heeft
vastgelegd, en/of 2. definitieve besluiten goed te keuren, waarbĳ
een dergelĳke machtiging betrekking heeft op beperkte en
duidelĳk omschreven uitvoeringsbevoegdheden, waarvan de
uitoefening onderhevig is aan strikte toetsing in het licht van
objectieve, door de Directie vastgelegde criteria.
3.
De machtigingen en besluiten die zĳn vastgesteld overeenkomstig artikel 5, leden 1 en 2, worden vastgelegd in de
notulen van de vergaderingen van de Directie.
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4.
De aldus gedelegeerde bevoegdheden mogen uitsluitend worden gesubdelegeerd indien en voor zover
er in het delegatiebesluit een specifieke bepaling voor dit doel is opgenomen.
Artikel 6
Publicaties
Dit besluit wordt gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.
Gedaan te Frankfurt am Main, 12 oktober 1999.

De President van de ECB
Willem F. DUISENBERG
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