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SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE
z dne 12. oktobra 1999
o Poslovniku Izvršilnega odbora Evropske centralne banke
(ECB/1999/7)∗

IZVRŠILNI ODBOR EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE -

ob upoštevanju Poslovnika Evropske centralne banke in zlasti členov 8 in 24 Poslovnika,

ob upoštevanju, da je treba za to, da lahko Izvršilni odbor kadarkoli sprejme odločitve ECB, vzpostaviti
ureditev za sprejemanje odločitev preko telekonference in za prenos pooblastil, pri čemer oboje ohranja
načelo kolektivne odgovornosti Izvršilnega odbora -

SKLENIL:

Člen 1
Dopolnilna narava
Ta sklep dopolnjuje Poslovnik Evropske centralne banke. Izrazi v tem sklepu imajo enak pomen, kot ga
imajo v Poslovniku Evropske centralne banke.

Člen 2
Udeležba na sejah Izvršilnega odbora
1.

Predsednik imenuje zaposlenega v Evropski centralni banki (ECB) za tajnika. Tajnik je odgovoren
za pripravo in sestavo zapisnika vsake seje Izvršilnega odbora.

∗

To je neuradni prevod. Uradni prevod Poslovnika Izvršilnega odbora v slovenščini ne obstaja.

2.

V primeru odsotnosti tako predsednika kot podpredsednika bo Izvršilnemu odboru predsedoval
član Izvršilnega odbora z najdaljšim članstvom v odboru oziroma starejši od dveh ali več članov z
enako dolgim članstvom.

3.

Izvršilni odbor lahko povabi zaposlene v ECB, da se udeležijo njegovih sej.

Člen 3
Dnevni red in zapisnik
1.

Dnevni red za vsako sejo sprejme Izvršilni odbor. Predsednik sestavi začasni dnevni red in ga,
praviloma, skupaj s pripadajočimi dokumenti pošlje članom Izvršilnega odbora vsaj dva delovna
dneva pred sejo, razen v izrednih primerih, ko predsednik ravna okoliščinam primerno.

2.

Zapisnik seje Izvršilnega odbora se predloži članom Izvršilnega odbora v odobritev na naslednji
seji (ali prej, če je to potrebno, s pisnim postopkom), podpiše pa ga predsedujoči.

Člen 4
Telekonferenca
1.

Na zahtevo predsednika lahko Izvršilni odbor sprejme odločitve preko telekonference, razen če
temu nasprotujeta vsaj dva člana Izvršilnega odbora. Za sprejetje odločitve preko telekonference so
potrebne posebne okoliščine. Predsednik določi naravo teh okoliščin, člani Izvršilnega odbora pa
lahko zahtevajo predhodno obvestilo tako o telekonferenci kot tudi o vprašanju, glede katerega naj
se sprejme odločitev.

2.

Odločitev, ki jo predsednik sprejme glede posebnih okoliščin, in odločitve, ki jih Izvršilni odbor
sprejme preko telekonference, se zabeležijo v zapisnikih sej Izvršilnega odbora.

Člen 5
Prenos pooblastil
1.

Izvršilni odbor lahko pooblasti enega ali več svojih članov, da v njegovem imenu in pod njegovo
odgovornostjo sprejmejo jasno opredeljene upravljavske ali upravne ukrepe, ki vključujejo
instrumente za pripravo odločitve, ki jo bodo kasneje kolektivno sprejeli člani Izvršilnega odbora,
in instrumente za izvajanje končnih odločitev, ki jih sprejme Izvršilni odbor.

2.

Izvršilni odbor lahko tudi zaprosi enega ali več svojih članov, da v soglasju s predsednikom
sprejmejo (i) dokončno besedilo instrumentov, opredeljenih v odstavku 1 člena 5, pod pogojem, da
je bila vsebina takega instrumenta že določena v razpravi, in/ali (ii) končne odločitve, pri čemer tak
prenos zajema omejena in jasno opredeljena izvršilna pooblastila, katerih izvajanje je predmet
strogega pregleda z vidika objektivnih meril, ki jih določi Izvršilni odbor.
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3.

Prenos pooblastil in odločitve, sprejete v skladu z odstavkoma 1 in 2 člena 5, se zabeležijo v
zapisnikih sej Izvršilnega odbora.

4.

Pooblastila, dodeljena na ta način, se lahko prenesejo naprej le, če je to izrecno določeno v
odločitvi, s katero je bilo pooblastilo prvotno dodeljeno.

Člen 6
Objava
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

V Frankfurtu na Majni, 12. oktobra 1999

Predsednik ECB
Willem F. DUISENBERG
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