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▼B
BESLUIT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 19 februari 2004
houdende goedkeuring van het reglement van orde van de Europese
Centrale Bank
(ECB/2004/2)
(2004/257/EG)
Enig artikel
Het reglement van orde van de Europese Centrale Bank, zoals gewijzigd
op 22 april 1999, vervolgens gewijzigd door Besluit ECB/1999/6 van 7
oktober 1999, houdende wijziging van het reglement van orde van de
Europese Centrale Bank (1), wordt als volgt vervangen en treedt op 1
maart 2004 in werking.
REGLEMENT VAN ORDE VAN DE EUROPESE CENTRALE
BANK
INLEIDEND HOOFDSTUK

▼M2
Artikel 1
Definities
1.1.
Dit reglement van orde is een aanvulling op het Verdrag betref
fende de werking van de Europese Unie en de statuten van het Europees
Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank. Onver
minderd de bepalingen van artikel 1.2, hebben de termen in dit regle
ment van orde dezelfde betekenis als in het Verdrag en de statuten.
1.2.
De termen „deelnemende lidstaat”, „nationale bevoegde autori
teit” en „nationale aangewezen autoriteit” hebben dezelfde betekenis als
gedefinieerd in Verordening (EU) nr. 1024/2013 van de Raad waarbij
aan de Europese Centrale Bank specifieke taken worden opgedragen
betreffende het beleid inzake het prudentieel toezicht op kredietinstel
lingen (2).
▼B
HOOFDSTUK I
DE RAAD VAN BESTUUR

Artikel 2
Tijd en plaats van vergaderingen van de Raad van bestuur
2.1.
Op voorstel van de president stelt de Raad van bestuur de data
vast waarop zijn vergaderingen worden gehouden. De Raad van bestuur
vergadert in beginsel op gezette tijden volgens een door de Raad van
bestuur ruim vóór aanvang van elk kalenderjaar vastgesteld schema.
2.2.
De president roept een vergadering van de Raad van bestuur
bijeen wanneer hierom door ten minste drie leden van de Raad van
bestuur wordt verzocht.
(1) PB L 314 van 8.12.1999, blz. 32.
(2) PB L 287 van 29.10.2013, blz. 63.

02004D0002 — NL — 24.09.2016 — 004.001 — 3
▼B
2.3.
De president kan tevens vergaderingen van de Raad van bestuur
bijeenroepen wanneer hij/zij dit nodig acht.
2.4.
De Raad van bestuur vergadert in beginsel in de gebouwen van
de ECB.
2.5.
Vergaderingen kunnen tevens worden gehouden in de vorm van
een teleconferentie, tenzij ten minste drie presidenten van een centrale
bank hiertegen bezwaar maken.

Artikel 3
Aanwezigheid bij vergaderingen van de Raad van bestuur
3.1.
Behoudens het hierin bepaalde, is aanwezigheid bij de vergade
ringen van de Raad van bestuur voorbehouden aan zijn leden, de voor
zitter van de Raad van de Europese Unie en een lid van de Commissie
van de Europese Gemeenschappen.
3.2.
Iedere president van een centrale bank is in beginsel gerechtigd
zich door één persoon bij te laten staan.
3.3.
Indien een president van een centrale bank is verhinderd een
vergadering bij te wonen, is hij/zij gerechtigd schriftelijk een plaatsver
vanger aan te stellen, onverminderd het bepaalde in artikel 4. Deze
schriftelijke mededeling wordt de president tijdig voor de vergadering
toegezonden. Deze plaatsvervanger kan in beginsel door één persoon
worden bijgestaan.
3.4.
De president wijst een personeelslid van de ECB als secretaris
aan. De secretaris staat de directie bij de voorbereiding van de ver
gaderingen van de Raad van bestuur bij en stelt de notulen van die
vergaderingen op.
3.5.
De Raad van Bestuur kan, indien dit wenselijk wordt geacht,
tevens andere personen voor de vergaderingen uitnodigen.
▼M1
Artikel 3 bis
Roulatiesysteem
1.
Presidenten worden in groepen onderverdeeld zoals uiteengezet in
het eerste en tweede streepje van artikel 10, lid 2 van de statuten.
2.
De presidenten worden in elke groep ondergebracht volgens de
EU-afspraak, overeenkomstig een lijst van hun nationale centrale ban
ken in alfabetische volgorde van de namen van de lidstaten in de na
tionale talen. De roulatie van de stemrechten binnen elke groep gebeurt
in deze volgorde. De roulatie start op een willekeurige plaats in de lijst.
3.
De stemrechten binnen elke groep rouleren elke maand, met in
gang van de eerste dag van de eerste maand van de tenuitvoerlegging
van het roulatiesysteem.
4.
Voor de eerste groep bedraagt het aantal roulerende stemrechten in
een maand één; voor de tweede en de derde groep bedraagt het aantal
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▼M1
roulerende stemrechten in een maand het verschil tussen het aantal
presidenten in de groep en het aantal aan de groep verleende stem
rechten, min twee.

5.
Bij aanpassing van de samenstelling van de groep overeenkomstig
het vijfde streepje van artikel 10, lid 2 van de statuten, volgt de roulatie
van de stemrechten binnen elke groep verder de lijst van lid 2. Met
ingang van de datum waarop het aantal presidenten 22 bedraagt, begint
de roulatie in de derde groep op een willekeurige plaats in de lijst. De
raad van bestuur kan beslissen de volgorde van de roulatie voor de
tweede en de derde groep te wijzigen opdat bepaalde presidenten niet
telkens gedurende dezelfde periodes van het jaar geen stemrecht hebben.

6.
De ECB publiceert vooraf op de website van de ECB een lijst van
de leden van de raad van bestuur met stemrecht.

7.
Het aandeel van een lidstaat van een nationale centrale bank in de
totale geaggregeerde balans van de monetaire financiële instellingen
wordt berekend op basis van het jaarlijkse gemiddelde van de gemid
delde maandgegevens gedurende het meest recente kalenderjaar waar
voor gegevens beschikbaar zijn. Als het geaggregeerde bruto binnen
lands product tegen marktprijzen gewijzigd wordt overeenkomstig arti
kel 29, lid 3 van de statuten, of als een land een lidstaat wordt en haar
nationale centrale bank deel gaat uitmaken van het Europees Stelsel van
centrale banken, wordt de totale geaggregeerde balans van de monetaire
financiële instellingen van de lidstaten die de euro aangenomen hebben,
herberekend op basis van gegevens aangaande het meest recente kalen
derjaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn.

▼B
Artikel 4
Stemming
4.1.
►M1 De raad van bestuur kan alleen tot stemming overgaan,
indien een quorum van tweederde van de leden met stemrecht aanwezig
is. ◄ Indien het quorum niet aanwezig is, kan de president een buiten
gewone vergadering bijeenroepen waar besluiten worden genomen zon
der inachtneming van het bovenbedoelde quorum.

4.2.
De Raad van bestuur gaat op verzoek van de president tot stem
ming over. De president laat tevens tot stemming overgaan, indien een
lid van de Raad van bestuur zulks verzoekt.

4.3.
Aanneming van besluiten door de Raad van bestuur krachtens
artikel 41.2 van de statuten kan niet worden voorkomen door stemont
houding.

4.4.
Indien een lid van de Raad van bestuur langdurig (d.w.z. meer
dan een maand) verhinderd is te stemmen, is hij/zij gerechtigd een
plaatsvervanger aan te wijzen als lid van de Raad van bestuur.
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▼B
4.5.
Indien een president van een centrale bank verhinderd is te
stemmen over een krachtens de artikelen 28, 29, 30, 32, 33 en 51
van de statuten te nemen besluit, is zijn/haar plaatsvervanger overeen
komstig artikel 10.3 van de statuten gerechtigd zijn/haar gewogen stem
uit te brengen.
4.6.
De president kan tot een geheime stemming doen overgaan in
dien ten minste drie leden van de Raad van bestuur hem/haar daarom
verzoeken. Een geheime stemming vindt plaats, indien leden van de
Raad van bestuur persoonlijk worden geraakt door een voorstel voor
een besluit krachtens de artikelen 11.1, 11.3 of 11.4 van de statuten. In
dergelijke gevallen nemen de desbetreffende leden van de Raad van
bestuur niet deel aan de stemming.
4.7.
►M3 Behoudens een specifiek voorschrift in artikel 4.8, kun
nen besluiten eveneens door middel van een schriftelijke procedure
worden genomen, tenzij ten minste drie leden van de Raad van bestuur
hiertegen bezwaar maken. Voor een schriftelijke procedure geldt het
volgende: i) in beginsel staat ieder lid van de Raad van bestuur niet
minder dan vijf werkdagen ter beschikking om zich te kunnen beraden;
ii) de expliciete of stilzwijgende persoonlijke goedkeuring door ieder lid
van de Raad van bestuur (of zijn/haar plaatsvervanger overeenkomstig
artikel 4.4) is een vereiste, en (iii) een dergelijk besluit dient te worden
vermeld in de notulen van de volgende vergadering van de Raad van
bestuur. Besluiten die door middel van een schriftelijke procedure wor
den genomen, worden goedgekeurd door de leden van de Raad van
bestuur met een stemrecht op het ogenblik van de goedkeuring. ◄
▼M3
4.8.
Binnen het kader van artikel 13 octies tot en met 13 decies
kunnen besluiten eveneens door middel van een schriftelijke procedure
worden genomen, tenzij ten minste vijf leden van de Raad van bestuur
hiertegen bezwaar maken. Een schriftelijke procedure vereist een maxi
mum van vijf, of in het geval van artikel 13 nonies, twee werkdagen
voor beraad door ieder lid van de Raad van bestuur.
4.9.
Voor iedere schriftelijke procedure kan een lid van de Raad van
bestuur (of zijn/haar plaatsvervanger overeenkomstig artikel 4.4) expli
ciet een andere persoon machtigen zijn/haar stem uit te brengen of een
inhoudelijke opmerking te maken zoals door het lid persoonlijk goed
gekeurd.
▼B
Artikel 5
Organisatie van vergaderingen van de Raad van bestuur
5.1.
De Raad van bestuur stelt de agenda voor elke vergadering vast.
De directie stelt een voorlopige agenda op en deze wordt, tezamen met
de bijhorende documenten, toegestuurd aan de leden van de Raad van
bestuur en andere gevolmachtigde deelnemers. Dit geschiedt ten minste
acht dagen vóór de desbetreffende vergadering, behoudens buiten
gewone omstandigheden, in welk geval de directie naar deze omstan
digheden handelt. Op voorstel van de president of een lid van de Raad
van bestuur kan de Raad van bestuur besluiten punten van de voor
lopige agenda af te voeren of daaraan toe te voegen. ►M1 Een punt
wordt van de agenda afgevoerd, indien minstens drie leden van de raad
van bestuur met stemrecht daarom verzoeken, in het geval dat de des
betreffende documenten niet tijdig aan de leden van de raad van bestuur
zijn toegezonden. ◄
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▼B
5.2.
►M1 De notulen van de beraadslagingen van de raad van be
stuur worden in de volgende vergadering (of, indien nodig, eerder, door
middel van een schriftelijke procedure) goedgekeurd door de leden van
de raad van bestuur die stemrecht hadden op de vergadering waarop de
notulen betrekking hebben en worden door de president getekend. ◄
5.3.
De Raad van bestuur kan interne regelingen vaststellen inzake
besluitvorming in buitengewone omstandigheden.
▼M2
Artikel 5 bis
Gedragsregels voor de leden van de Raad van bestuur
5bis.1.
De Raad van Bestuur stelt gedragsregels vast en past ze aan;
deze regels dienen als leidraad voor haar leden en worden gepubliceerd
op de website van de ECB.
5bis.2.
Iedere president van een centrale bank dient ervoor te zorgen
dat zijn/haar begeleidende personen zoals vermeld in artikel 3.2 en
zijn/haar plaatsvervangers zoals vermeld in artikel 3.3 een verklaring
ondertekenen tot naleving van de gedragsregels voorafgaande aan enige
deelneming aan de vergaderingen van de Raad van bestuur.
▼B
HOOFDSTUK II
DE DIRECTIE

Artikel 6
Tijd en plaats van directievergaderingen
6.1.
De data waarop de vergaderingen worden gehouden, worden op
voorstel van de president door de directie vastgesteld.
6.2.
De president kan tevens vergaderingen van de directie bijeen
roepen wanneer hij/zij dit nodig acht.

Artikel 7
Stemming
7.1.
De directie kan, overeenkomstig artikel 11.5 van de statuten,
alleen tot stemming overgaan indien een quorum van twee derde van
de leden aanwezig is. Indien het quorum niet aanwezig is, kan de
president een buitengewone vergadering bijeenroepen waar besluiten
worden genomen zonder inachtneming van het bovenbedoelde quorum.
7.2.
Besluiten kunnen eveneens door middel van een schriftelijke
procedure worden genomen, tenzij ten minste twee leden van de directie
hiertegen bezwaar maken.
7.3.
Leden van de directie die persoonlijk worden geraakt door een
op handen zijnd besluit krachtens de artikelen 11.1, 11.3 of 11.4 van de
statuten, nemen niet aan de stemming deel.
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▼B
Artikel 8
Organisatie van directievergaderingen
De directie neemt een besluit over de organisatie van haar vergaderin
gen.

HOOFDSTUK III
DE ORGANISATIE VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

▼M2
Artikel 9
Eurosysteem/ESCB-comités
9.1.
De Raad van bestuur richt comités op en ontbindt deze. Zij
verlenen bijstand bij de werkzaamheden van de besluitvormende orga
nen van de ECB en brengen via de directie verslag uit aan de Raad van
bestuur.
9.2.
Met betrekking tot beleidskwesties die betrekking hebben op het
prudentieel toezicht op kredietinstellingen, brengen de comités die bij
stand verlenen bij de werkzaamheden van de ECB inzake de aan de
ECB uit hoofde van Verordening (EU) nr. 1024/2013 opgedragen taken
verslag uit aan de Raad van toezicht en, waar nodig, aan de Raad van
bestuur. In overeenstemming met haar eigen procedures geeft de Raad
van toezicht mandaat aan de vicevoorzitter om via de directie verslag uit
te brengen aan de Raad van bestuur met betrekking tot al deze werk
zaamheden.
9.3.
Comités bestaan uit ten hoogste twee leden van elke NCB van
het Eurosysteem en de ECB, die door de presidenten van de centrale
banken, respectievelijk de directie worden benoemd.
9.4.
Bij het verlenen van bijstand bij de werkzaamheden van de
besluitvormende organen van de ECB inzake de aan de ECB uit hoofde
van Verordening (EU) nr. 1024/2013 opdragen taken, bevatten de co
mités één lid van de centrale bank en één lid van de nationale bevoegde
autoriteit uit iedere deelnemende lidstaat, te benoemen door iedere pre
sident van de centrale bank na overleg met de respectievelijke nationale
bevoegde autoriteit indien de nationale bevoegde autoriteit geen centrale
bank is.
9.5.
De Raad van bestuur stelt de mandaten van de comités vast en
benoemt hun voorzitters. De voorzitter is doorgaans een personeelslid
van de ECB. Zowel de Raad van bestuur als de directie zijn gerechtigd
de comités om studies over specifieke onderwerpen te verzoeken. De
ECB verleent de comités secretariële bijstand.
9.6.
Iedere nationale centrale bank die geen deel uitmaakt van het
Eurosysteem kan eveneens ten hoogste twee personeelsleden aanwijzen
om deel te nemen aan de vergaderingen van een comité wanneer aange
legenheden worden behandeld die tot de bevoegdheden van de Alge
mene Raad behoren en wanneer de voorzitter van een comité en de
directie dit wenselijk achten.
9.7.
Vertegenwoordigers van andere Unie-instellingen en -organen en
van derden kunnen eveneens worden uitgenodigd deel te nemen aan de
vergaderingen van een comité, wanneer de voorzitter van een comité en
de directie dit wenselijk achten.
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▼B
Artikel 9 a
De Raad van bestuur kan besluiten tot het oprichten van comités ad hoc
voor specifieke adviserende taken.
▼M2
Artikel 9 ter
Auditcomité
Teneinde de interne en externe reeds bestaande controlelagen te ver
sterken en de corporate governance van de ECB en het Eurosysteem
verder te bevorderen, stelt de Raad van bestuur een auditcomité in en
stelt het mandaat en de samenstelling daarvan vast.
▼B
Artikel 10
Interne structuur
10.1.
Na overleg met de Raad van bestuur neemt de directie een
besluit over het aantal, de naam en respectieve bevoegdheden van alle
arbeidseenheden van de ECB. Dit besluit wordt openbaar gemaakt.
10.2.
Alle arbeidseenheden van de ECB vallen onder het beheer van
de directie. De directie neemt een besluit over de individuele verant
woordelijkheden van haar leden met betrekking tot de arbeidseenheden
van de ECB en stelt de Raad van bestuur, de Algemene Raad en het
personeel van de ECB daarvan op de hoogte. Dit besluit wordt uitslui
tend in aanwezigheid van alle directieleden genomen en kan niet wor
den genomen wanneer de president tegenstemt.
Artikel 11
Personeel van de ECB
11.1.
Elk personeelslid van de ECB wordt op de hoogte gebracht van
zijn/haar plaats in de structuur van de ECB, de door hem/haar te volgen
rapportageprocedure en zijn/haar taken.
11.2.
Onverminderd de artikelen 36 en 47 van de statuten stelt de
directie organisatievoorschriften (hierna „administratieve circulaires” te
noemen) vast, waaraan het personeel van de ECB zich dient te houden.
▼M2
11.3.
De directie stelt gedragsregels vast en past ze aan; deze regels
dienen als leidraad voor haar leden en de personeelsleden van de ECB
en worden gepubliceerd op de website van de ECB.
▼B
HOOFDSTUK IV
BETROKKENHEID VAN DE ALGEMENE RAAD BIJ DE TAKEN VAN
HET EUROPEES STELSEL VAN CENTRALE BANKEN

Artikel 12
Betrekkingen tussen de Raad van bestuur en de Algemene Raad
12.1.
De Algemene Raad van de ECB wordt de mogelijkheid gebo
den opmerkingen voor te leggen voordat de Raad van bestuur overgaat
tot goedkeuring van:
— adviezen krachtens de artikelen 4 en 25.1 van de statuten;
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▼B
— aanbevelingen op statistisch gebied, krachtens artikel 42 van de
statuten;
— het jaarverslag;
— de regels ter standaardisatie van de financiële administratie en ver
slaglegging van de uitgevoerde werkzaamheden;
— de maatregelen voor de toepassing van artikel 29 van de statuten;
— de arbeidsvoorwaarden voor het ECB-personeel;
— in de context van de voorbereidingen voor het onherroepelijk vast
stellen van wisselkoersen: een advies krachtens artikel 123, lid 5 van
het Verdrag of met betrekking tot goed te keuren communautaire
rechtshandelingen wanneer een derogatie wordt ingetrokken.
12.2.
Wanneer de Algemene Raad krachtens het eerste lid van dit
artikel wordt verzocht opmerkingen voor te leggen, wordt hem een
redelijke periode geboden waarbinnen dit plaats dient te hebben, welke
niet minder dan tien werkdagen mag zijn. In dringende gevallen, het
geen in het verzoek moet worden gerechtvaardigd, kan de periode wor
den teruggebracht tot vijf werkdagen. De president kan tot de schrifte
lijke procedure besluiten.
12.3.
Overeenkomstig artikel 47.4 van de statuten wordt de Alge
mene Raad door de president in kennis gesteld van de besluiten van
de Raad van bestuur.
Artikel 13
Betrekkingen tussen de directie en de Algemene Raad
13.1.
De Algemene Raad van de ECB wordt de mogelijkheid gebo
den opmerkingen voor te leggen voordat de directie:
— rechtshandelingen van de Raad van bestuur ten uitvoer legt waar
voor, overeenkomstig artikel 12.1 hierboven, de inbreng van de
Algemene Raad is vereist;
— op grond van door de Raad van bestuur overeenkomstig artikel 12.1
van de statuten gedelegeerde bevoegdheden, rechtshandelingen
goedkeurt waarvoor, overeenkomstig artikel 12.1 van dit reglement,
de inbreng van de Algemene Raad is vereist.
13.2.
Wanneer de Algemene Raad krachtens het eerste lid van dit
artikel wordt verzocht opmerkingen voor te leggen, wordt hem een
redelijke periode geboden waarbinnen dit plaats dient te hebben, welke
niet minder dan tien werkdagen mag zijn. In dringende gevallen, het
geen in het verzoek moet worden gerechtvaardigd, kan de periode wor
den teruggebracht tot vijf werkdagen. De president kan tot de schrifte
lijke procedure besluiten.
▼M2
HOOFDSTUK IV bis
TOEZICHTTAKEN

Artikel 13 bis
Raad van toezicht
Op basis van artikel 26, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1024/2013, zal
de als intern orgaan van de ECB opgerichte Raad van toezicht de vol
ledige planning en uitvoering op zich nemen van de aan de ECB toebe
deelde taken betreffende het prudentieel toezicht op kredietinstellingen
(hierna: „toezichttaken”). De taken van de Raad van toezicht doen op
geen enkele wijze afbreuk aan de bevoegdheden van de besluitvor
mende organen van de ECB.
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▼M2
Artikel 13 ter
Samenstelling van de Raad van toezicht
13 ter.1.
De Raad van toezicht is samengesteld uit een voorzitter, een
vicevoorzitter, vier vertegenwoordigers van de ECB en één vertegen
woordiger van de nationale bevoegde autoriteit van iedere deelnemende
lidstaat. Alle leden van de Raad van toezicht handelen in het belang van
de Unie als geheel.
13 ter.2.
Indien een nationale bevoegde autoriteit van een deel
nemende lidstaat geen centrale bank is, kan het respectievelijke lid
van de Raad van toezicht een vertegenwoordiger meebrengen van de
centrale bank van zijn deelnemende lidstaat. Met betrekking tot het
uitbrengen van stemmen worden de vertegenwoordigers van één lidstaat
beschouwd als één lid.
13 ter.3.
Na de Raad van toezicht gehoord te hebben, stelt de Raad
van bestuur het voorstel vast voor de benoeming van de voorzitter en de
vicevoorzitter van de Raad van toezicht, welk voorstel ter goedkeuring
aan het Europees parlement voorgelegd zal worden.
13 ter.4.
De arbeidsvoorwaarden van de voorzitter van de Raad van
toezicht, in het bijzonder zijn of haar salaris, pensioen en andere sociale
zekerheidsvoordelen, worden vastgesteld in een overeenkomst met de
ECB en worden bepaald door de Raad van bestuur.
13 ter.5.
De ambtstermijn van de vicevoorzitter van de Raad van
toezicht bedraagt vijf jaar en is niet verlengbaar. De termijn kan zich
niet uitstrekken tot na het einde van zijn/haar mandaat als lid van de
directie.
13 ter.6.
Aan de hand van een voorstel van de directie worden door
de Raad van bestuur de vier vertegenwoordigers van de ECB benoemd
in de Raad van toezicht, die geen taken zullen vervullen die rechtstreeks
verband houden met de monetaire beleidsfunctie.

Artikel 13 quater
Stemmen krachtens artikel 26, lid 7, van Verordening (EU) nr.
1024/2013
Met betrekking tot het vaststellen van ontwerpbesluiten krachtens arti
kel 26, lid 7, van Verordening (EU) nr. 1024/2013, en op basis van
artikel 16 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, artikel 283, lid
3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en
protocol (nr. 36) betreffende de overgangsbepalingen, zijn de volgende
regels van toepassing:
i) tot en met 31 oktober 2014 worden besluiten geacht vastgesteld te
zijn wanneer ten minste 50 % van de leden van de Raad van
toezicht, die ten minste 74 % vertegenwoordigen van het totale
aantal gewogen stemmen en 62 % van de totale bevolking, voor
stemmen;
ii) met ingang van 1 november 2014 worden besluiten geacht vast
gesteld te zijn wanneer ten minste 55 % van de leden van de
Raad van toezicht, die ten minste 65 % van de totale bevolking
vertegenwoordigen, voorstemmen. Een blokkerende minderheid be
staat uit ten minste het minimumaantal leden van de Raad van
toezicht die 35 % van de totale bevolking vertegenwoordigen,
plus één lid, bij gebreke waaraan een gekwalificeerde meerderheid
geacht wordt te zijn bereikt;
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iii) tussen 1 november 2014 en 31 maart 2017 worden, op verzoek van
een vertegenwoordiger van een nationaal bevoegde autoriteit of een
vertegenwoordiger van de ECB in de Raad van toezicht, besluiten
geacht vastgesteld te zijn wanneer ten minste 50 % van de leden
van de Raad van toezicht, die ten minste 74 % van het totale aantal
gewogen stemmen en 62 % van de totale bevolking vertegenwoor
digen, voorstemmen;

iv) alle vier, door de Raad van bestuur benoemde, ECB-vertegenwoor
digers hebben een gewicht dat gelijk staat aan het mediane gewicht
van de vertegenwoordigers van de nationale bevoegde autoriteiten
van deelnemende lidstaten, zoals berekend op basis van de in de
bijlage vastgelegde methode;

v) de stemmen van de voorzitter en de vicevoorzitter hebben geen
gewicht en tellen alleen mee voor de definitie van de meerderheid
voor zover dit het aantal deelnemers van de Raad van toezicht
betreft.

Artikel 13 quinquies
Reglement van orde van de Raad van toezicht
De Raad van toezicht stelt haar reglement van orde vast na raadpleging
van de Raad van bestuur. Het reglement van orde voorziet in de gelijke
behandeling van alle deelnemende lidstaten.

Artikel 13 sexies
Gedragsregels voor de leden van de Raad van toezicht
13 sexies.1.
De Raad van toezicht stelt gedragsregels vast en past ze
aan: deze regels dienen als leidraad voor haar leden en worden gepu
bliceerd op de website van de ECB.

13 sexies.2.
Ieder lid dient ervoor te zorgen dat alle begeleidende
personen, plaatsvervangers en de vertegenwoordigers van diens natio
nale centrale bank, indien de nationale bevoegde autoriteit niet de cen
trale bank is, een verklaring ondertekenen tot naleving van de gedrags
regels voorafgaande aan enige deelneming aan de vergaderingen van de
Raad van toezicht.

Artikel 13 septies
Vergaderingen van de Raad van toezicht
De Raad van toezicht vergadert in beginsel in de gebouwen van de
ECB. De beraadslagingen van de Raad van toezicht worden, zodra
deze zijn goedgekeurd, ter informatie aan de Raad van bestuur verstrekt.
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Artikel 13 octies
Vaststelling van besluiten ter uitoefening van de in artikel 4 van
Verordening (EU) nr. 1024/2013 vermelde taken
13 octies.1.
De Raad van toezicht legt, ter uitoefening van de in
artikel 4 van Verordening (EU) nr. 1024/2013 vermelde taken, volledige
ontwerpbesluiten voor aan de Raad van bestuur samen met een toe
lichting waarin de achtergrond van en de hoofdredenen voor het ont
werpbesluit uiteengezet worden. Dergelijke ontwerpbesluiten worden
tegelijkertijd verzonden naar de nationale bevoegde autoriteiten van de
betrokken deelnemende lidstaten, onder vermelding van de uiterste ter
mijn die op basis van artikel 13 octies.2 is opgelegd aan de Raad van
bestuur.
13 octies.2.
Een ontwerpbesluit in de zin van artikel 13 octies.1
wordt geacht vastgesteld te zijn tenzij de Raad van bestuur daar binnen
tien werkdagen bezwaar tegen aantekent. In noodsituaties wordt door de
Raad van toezicht een redelijke termijn vastgesteld die maximaal 48 uur
bedraagt. De Raad van bestuur vermeldt schriftelijk de redenen voor
enig gemaakt bezwaar. Het besluit wordt toegezonden aan de Raad van
toezicht en aan de nationale bevoegde autoriteiten van de betrokken
lidstaten.
13 octies.3.
Een deelnemende lidstaat van buiten het eurogebied die
niet instemt met een ontwerpbesluit van de Raad van toezicht, stelt de
ECB daarvan met opgave van redenen in kennis binnen vijf werkdagen
na ontvangst van het ontwerpbesluit krachtens 13 octies.1. De president
van de ECB stuurt het met redenen omklede bericht van niet-instem
ming onverwijld naar de Raad van bestuur en de Raad van toezicht. De
Raad van bestuur neemt een beslissing omtrent deze kwestie binnen vijf
dagen nadat zij op de hoogte is gebracht van de met redenen omklede
niet-instemming en houdt daarbij volledig rekening met de redenen die
zijn neergelegd in een door de Raad van toezicht opgestelde beoor
deling. Dit besluit wordt samen met een schriftelijke toelichting toe
gezonden aan de Raad van toezicht en aan de nationale bevoegde au
toriteit van de betrokken lidstaat.
13 octies.4.
Een deelnemende lidstaat van buiten het eurogebied die
niet instemt met een bezwaar van de Raad van bestuur tegen een ont
werpbesluit van de Raad van toezicht, stelt de ECB daarvan met opgave
van redenen in kennis binnen vijf werkdagen na ontvangst van een
dergelijk bezwaar krachtens artikel 13 octies.2. De president van de
ECB stuurt het met redenen omklede bericht van niet-instemming on
verwijld naar de Raad van bestuur en de Raad van toezicht. De Raad
van bestuur geeft binnen 30 dagen haar mening omtrent de door de
lidstaat geuite, met redenen omklede, niet-instemming en zal haar be
zwaar met opgave van redenen bevestigen of intrekken. Dit besluit
omtrent de bevestiging of intrekking van haar bezwaar wordt toegezon
den aan de nationale bevoegde autoriteit van de betrokken lidstaat.
Indien de Raad van bestuur het bezwaar intrekt, wordt het ontwerp
besluit van de Raad van toezicht geacht vastgesteld te zijn op de datum
van intrekking van het bezwaar.

Artikel 13 nonies
Vaststelling van besluiten ter uitoefening van de in artikel 5 van
Verordening (EU) nr. 1024/2013 vermelde taken
13 nonies.1.
Indien een nationale bevoegde autoriteit of nationale
aangewezen autoriteit de ECB in kennis stelt van zijn voornemen om
kapitaalbuffervereisten toe te passen of andere maatregelen voor het
bestrijden van systeemrisico’s of macroprudentiële risico’s op basis van
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artikel 5, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1024/2013, wordt deze ken
nisgeving, na ontvangst door de secretaris van de Raad van toezicht,
onverwijld toegezonden aan de Raad van bestuur en de Raad van toe
zicht. De Raad van bestuur beslist binnen drie werkdagen omtrent de
kwestie op basis van een door de Raad van toezicht opgesteld voorstel
dat is gebaseerd op het initiatief en waarin rekening wordt gehouden
met de input van het betrokken comité en de betreffende interne struc
tuur. Indien de Raad van bestuur bezwaar maakt tegen de aangekon
digde maatregel, zal zij haar redenen daarvoor schriftelijk toelichten aan
de nationale bevoegde autoriteit of nationale aangewezen autoriteit bin
nen vijf werkdagen na de kennisgeving aan de ECB.

13 nonies.2.
Indien de Raad van bestuur, op basis van een door de
Raad van toezicht opgesteld voorstel dat is gebaseerd op het initiatief en
waarin rekening wordt gehouden met de input van het betrokken comité
en de betreffende interne structuur, voornemens is strengere kapitaalbuf
fervereisten op te leggen of strengere maatregelen wil toepassen ter
bestrijding van systeemrisico’s of macroprudentiële risico’s krachtens
artikel 5, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1024/2013, zal deze intentie
ten minste tien werkdagen voor het nemen van een dergelijk besluit
gemeld worden aan de betreffende nationale bevoegde autoriteit of na
tionale aangewezen autoriteit. Indien een nationale bevoegde autoriteit
of nationale aangewezen autoriteit de ECB binnen vijf werkdagen na
ontvangst van de melding schriftelijk in kennis stelt van zijn met rede
nen onderbouwd bezwaar, wordt dit bezwaar, na ontvangst door de
secretaris van de Raad van toezicht, onverwijld toegezonden aan de
Raad van bestuur en de Raad van toezicht. De Raad van bestuur neemt
een besluit omtrent deze kwestie op basis van een door de Raad van
toezicht opgesteld voorstel dat is gebaseerd op het initiatief en waarin
rekening wordt gehouden met de input van het betrokken comité en de
betreffende interne structuur. Dit besluit wordt toegezonden aan de na
tionale bevoegde autoriteit of nationale aangewezen autoriteit.

13 nonies.3.
De Raad van bestuur is gerechtigd voorstellen van de
Raad van toezicht in de zin van artikel 13 nonies.1 en artikel 13 no
nies.2 te ondersteunen, hier bezwaar tegen te maken of te wijzigen. De
Raad van bestuur is ook gerechtigd de Raad van toezicht te verzoeken
een voorstel in te dienen in de zin van artikel 13 nonies.1 en artikel 13
nonies.2 of een specifiek onderzoek te doen. Indien de Raad van toe
zicht geen voorstellen indient naar aanleiding van een dergelijk verzoek,
kan de Raad van bestuur met inachtneming van de input van het be
trokken comité en de betreffende interne structuur een besluit nemen bij
ontstentenis van een voorstel van de Raad van toezicht.

Artikel 13 decies
Vaststelling van besluiten krachtens artikel 14, leden 2, 3 en 4, van
Verordening (EU) nr. 1024/2013
Indien een nationale bevoegde autoriteit de ECB in kennis stelt van haar
ontwerpbesluit krachtens artikel 14, lid 2, van Verordening (EU) nr.
1024/2013, stuurt de Raad van toezicht het ontwerpbesluit samen met
haar beoordeling binnen vijf werkdagen naar de Raad van bestuur. Het
ontwerpbesluit wordt geacht te zijn vastgesteld, tenzij de Raad van
bestuur binnen tiein werkdagen na de mededeling aan de ECB bezwaar
aantekent, welke termijn eenmaal voor dezelfde duur verlengd mag
worden in adequaat gemotiveerde gevallen.
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Artikel 13 undecies
Algemeen kader zoals vermeld in artikel 6, lid 7, van Verordening
(EU) nr. 1024/2013
De Raad van bestuur stelt besluiten vast waarbij het algemene kader
wordt bepaald voor de organisatie van de praktische regelingen ter
uitvoering van artikel 6 van Verordening (EU) nr. 1024/2013, in overleg
met de nationale bevoegde autoriteiten en op basis van een voorstel van
de Raad van toezicht buiten het bereik van de niet-bezwaarprocedure.

Artikel 13 duodecies
Scheiding van monetaire beleidstaken en toezichttaken
13 duodecies.1.
De ECB vervult de taken die aan haar zijn opge
dragen bij Verordening (EU) nr. 1024/2013 afgescheiden van, en zonder
afbreuk te doen aan, haar taken op het gebied van monetair beleid en
enige andere taken.

13 duodecies.2.
De ECB neemt alle noodzakelijke maatregelen ten
einde de scheiding tussen de monetaire beleidstaken en de toezichttaken
te verzekeren.

13 duodecies.3.
De scheiding van monetaire beleidstaken en toezicht
taken sluit niet de uitwisseling uit van informatie tussen deze twee
functionele gebieden die noodzakelijk is voor de volbrenging van de
taken van de ECB en het ESCB.

Artikel 13 terdecies
Organisatie van vergaderingen van de Raad van bestuur met
betrekking tot de toezichttaken
13 terdecies.1.
De vergaderingen van de Raad van bestuur met be
trekking tot de toezichttaken vinden gescheiden plaats van de normale
vergaderingen van de Raad van bestuur en hebben tevens een aparte
agenda.

13 terdecies.2.
Op voorstel van de Raad van toezicht stelt de directie
een voorlopige agenda op en stuurt deze ten minste acht dagen voor de
betreffende vergadering samen met de betreffende door de Raad van
toezicht opgestelde documenten toe aan de leden van de Raad van
bestuur en andere gemachtigde deelnemers. Dit geldt niet in noodsitu
aties; de directie zal dan handelen al naargelang de omstandigheden
vereisen.

13 terdecies.3.
De Raad van bestuur van de ECB pleegt overleg met
de presidenten van de centrale banken van de deelnemende lidstaten die
geen deel uitmaken van het Eurosysteem alvorens bezwaar te maken
tegen een ontwerpbesluit dat is opgesteld door de Raad van toezicht en
gericht is tot de nationale bevoegde autoriteiten met betrekking tot
kredietinstellingen die zijn gevestigd in deelnemende lidstaten van bui
ten het eurogebied. Dit is ook van toepassing indien de betreffende
nationale bevoegde autoriteiten de Raad van bestuur in kennis stellen
van hun met redenen omklede niet-instemming met een dergelijk ont
werpbesluit van de Raad van toezicht.
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13 terdecies.4.
Tenzij anders bepaald in dit hoofdstuk, zijn de in
hoofdstuk I neergelegde algemene bepalingen inzake vergaderingen
van de Raad van bestuur ook van toepassing op de vergaderingen
van de Raad van bestuur met betrekking tot toezichttaken.

Artikel 13 quaterdecies
Interne structuur met betrekking tot toezichttaken
13 quaterdecies.1.
De bevoegdheden van de directie met betrekking
tot de interne structuur en het personeel van de ECB omvatten de
toezichttaken. De directie pleegt overleg met de voorzitter en de vice
voorzitter van de Raad van toezicht inzake de interne structuur. De
artikelen 10 en 11 zijn van overeenkomstige toepassing.
13 quaterdecies.2.
De Raad van toezicht kan in onderlinge overeen
stemming met de directie tijdelijke substructuren, zoals een werkgroep
of een taskforce, in het leven roepen en ontbinden. Deze assisteren bij
het werk inzake de toezichttaken en brengen verslag uit aan de Raad
van toezicht.
13 quaterdecies.3.
De president van de ECB zal na overleg met de
voorzitter van de Raad van toezicht een personeelslid van de ECB
benoemen als secretaris van de Raad van toezicht en het Stuurcomité.
De secretaris assisteert de voorzitter of, in zijn/haar afwezigheid, de
vicevoorzitter bij de voorbereiding van vergaderingen van de Raad
van toezicht en is verantwoordelijk voor het opstellen van de beraad
slagingen van deze vergaderingen.
13 quaterdecies.4.
De secretaris stemt onderling af met de secretaris
van de Raad van bestuur bij de voorbereiding van de vergaderingen van
de Raad van bestuur over toezichttaken en is verantwoordelijk voor het
opstellen van de beraadslagingen van deze vergaderingen.

Artikel 13 quindecies
Verslaglegging krachtens artikel 20, lid 2, van Verordening (EU) nr.
1024/2013
Op voorstel van de Raad van toezicht en voorgelegd door de directie,
stelt de Raad van bestuur de jaarlijkse rapporten vast die worden in
gediend bij het Europees Parlement, de Raad, de Commissie en de
Eurogroep zoals voorgeschreven in artikel 20, lid 2, van Verordening
(EU) nr. 1024/2013.

Artikel 13 sexdecies
Vertegenwoordigers van de ECB bij de Europese Bankautoriteit
(„EBA”)
13 sexdecies.1.
Op voorstel van de Raad van toezicht benoemt de
president van de ECB de vertegenwoordiger van de ECB in de raad van
toezichthouders van de Europese Bankautoriteit, of roept deze terug,
zoals voorgeschreven in artikel 40, lid 1, onder d), van Verordening
(EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 no
vember 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autori
teit (Europese Bankautoriteit), tot wijziging van Besluit nr.
716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/78/EG van de Com
missie (1).
(1) PB L 331 van 15.12.2010, blz. 12.
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13 sexdecies.2.
De president benoemt de begeleidende tweede ver
tegenwoordiger, die ervaring heeft op het gebied van taken van de
centrale banken, in de Raad van toezichthouders van de Europese Bank
autoriteit.
▼B
HOOFDSTUK V
SPECIFIEKE PROCEDURELE BEPALINGEN

Artikel 14
Delegatie van bevoegdheden
14.1.
De delegatie van bevoegdheden van de Raad van bestuur aan
de directie krachtens artikel 12.1, tweede alinea, laatste zin, van de
statuten wordt aan de betrokken partijen gemeld of, indien wenselijk,
gepubliceerd, in geval van krachtens delegatie genomen besluiten die
rechtsgevolgen voor derden hebben. De Raad van bestuur wordt onver
wijld in kennis gesteld van krachtens delegatie aangenomen rechtshan
delingen.
14.2.
De handtekeningenlijst van de ECB, tot stand gekomen over
eenkomstig besluiten die krachtens artikel 39 van de statuten zijn goed
gekeurd, wordt onder belanghebbenden verspreid.

Artikel 15
Begrotingsprocedure
▼M2
15.1.
Voor het einde van ieder boekjaar keurt de Raad van bestuur,
handelend op voorstel van de directie in overeenstemming met alle door
eerstgenoemde vastgelegde grondslagen, de begroting van de ECB voor
het volgende boekjaar goed. De uitgaven voor het toezichttaken worden
separaat gepresenteerd binnen het budget en worden overlegd met de
voorzitter en vicevoorzitter van de Raad van toezicht.
▼B
15.2.
Voor bijstand in aangelegenheden met betrekking tot de begro
ting van de ECB richt de Raad van bestuur een begrotingscomité op en
stelt het mandaat en de samenstelling hiervan vast.

Artikel 16
Verslaglegging en jaarrekening
16.1.
De Raad van bestuur stelt het krachtens artikel 15.3 van de
statuten vereiste jaarverslag vast.
16.2.
De bevoegdheid betreffende goedkeuring en publicatie van de
kwartaalverslagen krachtens artikel 15.1 van de statuten, van de weke
lijkse geconsolideerde financiële overzichten krachtens artikel 15.2 van
de statuten, van de geconsolideerde balans krachtens artikel 26.3 van de
statuten en andere verslagen, wordt overgedragen aan de directie.
16.3.
De directie stelt, in overeenstemming met de door de Raad van
bestuur vastgelegde grondslagen, de jaarrekening van de ECB op vóór
het verstrijken van de eerste maand van het volgende boekjaar. De
jaarrekening wordt voorgelegd aan de externe accountant.
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16.4.
De Raad van bestuur keurt de jaarrekening van de ECB vóór
het einde van het eerste kwartaal van het volgende jaar goed. Het ver
slag van de externe accountant wordt voor deze goedkeuring aan de
Raad van bestuur voorgelegd.

Artikel 17
Rechtsinstrumenten van de ECB
17.1.
ECB-verordeningen worden door de Raad van bestuur goedge
keurd en namens de Raad door de president getekend.
▼M4
17.2.
ECB-richtsnoeren worden door de Raad van bestuur vast
gesteld, en daarna bekendgemaakt, in een van de officiële talen van
de Europese Unie, en namens de Raad van bestuur door de president
getekend. In de ECB-richtsnoeren worden de gronden vermeld waarop
zij zijn gebaseerd. De nationale centrale banken kunnen hiervan door
middel van elektronische post, telefax of schriftelijk op de hoogte wor
den gesteld. Enig ECB-richtsnoer dat officieel moet worden gepubli
ceerd, dient in de officiële talen van de Unie te worden vertaald.
▼B
17.3.
Met het oog op tenuitvoerlegging van zijn verordeningen en
richtsnoeren kan de Raad van bestuur zijn normatieve bevoegdheden
aan de directie overdragen. In de desbetreffende verordening of het
desbetreffende richtsnoer worden de uit te voeren maatregelen precies
omschreven, alsmede de beperkingen en de reikwijdte van de over
gedragen bevoegdheden.
▼M4
17.4.
ECB-besluiten en ECB-aanbevelingen worden door de Raad
van bestuur of de directie goedgekeurd op de respectieve gebieden
die onder hun bevoegdheid vallen, en deze worden door de president
getekend. ECB-besluiten die sancties aan derden opleggen, worden ge
tekend door de secretaris van de Raad van bestuur teneinde ze te be
krachtigen. In de ECB-besluiten en ECB-aanbevelingen worden de
gronden vermeld waarop ze zijn gebaseerd. Aanbevelingen voor aan
vullende Uniewetgeving krachtens artikel 41 van de statuten worden
goedgekeurd door de Raad van bestuur.
▼M2
17.5.
Onverminderd artikel 43, tweede alinea en artikel 46.1, eerste
streepje, van de statuten, worden ECB-adviezen door de Raad van
bestuur goedgekeurd. In uitzonderlijke omstandigheden en tenzij ten
minste drie presidenten van een centrale bank de wens te kennen geven
dat de Raad van bestuur de bevoegdheid behoudt om bepaalde adviezen
goed te keuren, kunnen ECB-adviezen evenwel door de directie worden
goedgekeurd, in overeenstemming met door de Raad van bestuur ge
plaatste opmerkingen en met inachtneming van de inbreng van de Al
gemene Raad. De directie is bevoegd ECB-adviezen gereed te maken
ten aanzien van zeer technische kwesties en feitelijke veranderingen of
correcties te verwerken. ECB-adviezen worden door de president gete
kend. Voor de goedkeuring van ECB-adviezen met betrekking tot het
prudentieel toezicht op kredietinstellingen kan de Raad van bestuur
overleg plegen met de Raad van toezicht.
▼M4
17.6.
ECB-instructies worden door de Raad van bestuur vastgesteld,
en daarna bekendgemaakt in een van de officiële talen van de Europese
Unie, en namens de directie door de president of twee directieleden
getekend. De nationale centrale banken kunnen hiervan door middel
van elektronische post, telefax of schriftelijk op de hoogte worden
gesteld. Enige ECB-instructie die officieel moet worden gepubliceerd,
dient in de officiële talen van de Unie te worden vertaald.
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17.7.
Alle rechtsinstrumenten van de ECB worden opeenvolgend ge
nummerd met het oog op gemakkelijke identificatie. De directie neemt
maatregelen om te zorgen voor de veilige bewaring van de originelen,
het in kennis stellen van de geadresseerden of de raadplegende autori
teiten, alsmede voor de publicatie in alle officiële talen van de Europese
Unie in het Publicatieblad van de Europese Unie in het geval van ECBverordeningen, ECB-adviezen inzake ontwerpversies van communau
taire wetgeving en rechtsinstrumenten van de ECB tot publicatie waar
van uitdrukkelijk is besloten.
▼M2
17.8.
Verordening nr. 1 tot regeling van het taalgebruik in de Euro
pese Economische Gemeenschap (1) is van toepassing op de in artikel 34
van de statuten opgesomde regelgevende bevoegdheden.
Artikel 17 bis
Rechtsinstrumenten van de ECB met betrekking tot toezichttaken
17 bis.1.
Tenzij anders bepaald in dit artikel of in regelingen die zijn
vastgesteld door de ECB krachtens Verordening (EU) nr. 1024/2013, is
artikel 17 van toepassing op de rechtsinstrumenten van de ECB ten
aanzien van toezichttaken.
▼M4
17 bis.2.
ECB-richtsnoeren met betrekking tot toezichttaken op basis
van artikel 4, lid 3, en artikel 6, lid 5, onder a), van Verordening (EU)
nr. 1024/2013 worden door de Raad van bestuur vastgesteld en daarna
bekendgemaakt en namens de Raad van bestuur door de president ge
tekend. De nationale bevoegde autoriteiten kunnen hiervan door middel
van elektronische post, telefax of schriftelijk op de hoogte worden
gesteld.
17 bis.3.
ECB-instructies met betrekking tot toezichttaken op basis
van artikel 6, lid 3, artikel 6, lid 5, onder a), artikel 7, leden 1 en 4,
artikel 9, lid 1, en artikel 30, lid 5, van Verordening (EU) nr. 1024/2013
worden vastgesteld door de Raad van bestuur en daarna bekendgemaakt
en namens de Raad van bestuur door de president getekend. Hierin
worden de gronden vermeld waarop zij zijn gebaseerd. De nationale
bevoegde autoriteiten die bevoegd zijn met betrekking tot het toezicht
op kredietinstellingen kunnen hiervan door middel van elektronische
post, telefax of schriftelijk op de hoogte worden gesteld.
17 bis.4.
ECB-besluiten met betrekking tot onder toezicht staande
entiteiten en entiteiten die een vergunning hebben aangevraagd tot het
uitoefenen van de werkzaamheden van een kredietinstelling worden
vastgesteld door de Raad van bestuur en getekend door de secretaris
van de Raad van bestuur teneinde ze te bekrachtigen. Zij worden daarna
bekendgemaakt aan de personen tot wie zij zijn gericht.
▼M2
Artikel 18
Procedure krachtens artikel 128, lid 2, van het Verdrag
De goedkeuring zoals neergelegd in artikel 128, lid 2, van het Verdrag
vindt voor het volgende jaar plaats via één enkel besluit van de Raad
van bestuur voor alle deelnemende lidstaten die de euro als munt heb
ben voor het einde van het laatste kwartaal van elk jaar.

(1) PB 17 van 6.10.1958, blz. 385/58.
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▼B
Artikel 19
Aanschaf
19.1.
Bij de aanschaf van goederen en diensten voor de ECB worden
de beginselen van publiciteit, doorzichtigheid, gelijke toegang, non-dis
criminatie en efficiënt beheer in acht genomen.
19.2.
In dringende gevallen kan worden afgeweken van de boven
genoemde principes, met uitzondering van het principe van efficiënt
beheer; om veiligheids- of geheimhoudingsredenen; wanneer er slechts
één enkele leverancier is; wanneer het leveringen van de nationale cen
trale banken aan de ECB betreft; teneinde de continuïteit van een le
verancier te waarborgen.
▼M2

__________

▼B
Artikel 21
Arbeidsvoorwaarden
21.1.
De arbeidsvoorwaarden en de personeelsverordeningen en -re
gelingen bepalen de arbeidsverhouding tussen de ECB en haar per
soneel.
21.2.
De Raad van bestuur keurt op voorstel van de directie en na
raadpleging van de Algemene Raad de arbeidsvoorwaarden goed.
21.3.
De directie stelt de personeelsverordeningen en -regelingen, die
strekken tot uitvoering van de arbeidsvoorwaarden, vast.
21.4.
Het personeelscomité wordt geraadpleegd alvorens tot goedkeu
ring van nieuwe arbeidsvoorwaarden of personeelsverordeningen en
-regelingen wordt overgegaan. Het advies van het comité wordt respec
tievelijk aan de Raad van bestuur of de directie voorgelegd.

Artikel 22
Mededelingen en aankondigingen
Algemene mededelingen en aankondigingen van door de besluitvor
mende organen van de ECB genomen besluiten kunnen worden bekend
gemaakt op de website van de ECB, in het Publicatieblad van de Euro
pese Unie, of door middel van telegrafische diensten die de financiële
markten ter beschikking staan of via andere media.

Artikel 23
Vertrouwelijkheid van en toegang tot ECB-documenten
▼M2
23.1.
De handelingen van de besluitvormende organen van de ECB
en van alle door hen opgerichte comités of groepen, of van de Raad van
toezicht, haar Stuurcomité en al haar tijdelijke substructuren, zijn ver
trouwelijk, tenzij de Raad van bestuur de president machtigt om het
resultaat van hun beraadslagingen openbaar te maken. Voorafgaande
aan het nemen van enig dergelijk besluit met betrekking tot de pro
cedures van de Raad van toezicht, haar Stuurcomité en ieder van haar
tijdelijke substructuren zal de president overleggen met de voorzitter
van de Raad van toezicht.
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▼B
23.2.
Toegang van het publiek tot documenten, die zijn opgesteld of
worden bewaard door de ECB, wordt bepaald door een besluit van de
Raad van bestuur.
23.3.
►M2 De door de ECB opgestelde of aangehouden documen
ten worden geclassificeerd en behandeld in overeenstemming met de
organisatorische regels met betrekking tot beroepsgeheim alsmede be
heer en vertrouwelijkheid van informatie. ◄ Deze documenten zijn na
een periode van 30 jaar vrij toegankelijk, tenzij door de besluitvormende
organen anders wordt besloten.
▼M2
Artikel 23 bis
Vertrouwelijkheid

en

beroepsgeheim
toezichttaken

met

betrekking

tot

23 bis.1.
Leden van de Raad van toezicht, van het Stuurcomité en
van ieder van de door de Raad van toezicht ingestelde substructuren zijn
onderworpen aan de vereisten inzake het beroepsgeheim zoals neerge
legd in artikel 37 van de statuten, ook na beëindiging van hun taken.
23 bis.2.
Waarnemers hebben geen toegang tot vertrouwelijke infor
matie over individuele instellingen.
23 bis.3.
Documenten die zijn opgesteld door de Raad van toezicht,
het Stuurcomité en alle door de Raad van toezicht ingestelde substruc
turen zijn ECB-documenten en worden om die reden geclassificeerd en
behandeld in overeenstemming met artikel 23.3.
▼B
HOOFDSTUK VI
SLOTBEPALINGEN

Artikel 24
Wijzigingen in dit reglement van orde
De Raad van bestuur is gerechtigd dit reglement van orde te wijzigen.
De Algemene Raad kan wijzigingen voorstellen en de directie kan aan
vullende bepalingen goedkeuren binnen het gebied dat onder haar be
voegdheid valt.
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▼M2
BIJLAGE
(zoals vermeld in artikel 13 quater, punt iv))
1. Met betrekking tot het uitbrengen van stemmen op grond van artikel 13 quater,
dienen de vier ECB-vertegenwoordigers overeenkomstig de volgende leden
vastgesteld te worden, alsook de mediane gewogen stemmen van de deel
nemende lidstaten op basis van het gewogen-stemcriterium, de mediane be
volking van de deelnemende lidstaten op basis van het bevolkingscriterium
en, uit hoofde van hun lidmaatschap van de Raad van toezicht, een stem op
basis van het ledencriterium.
2. Bij de rangschikking in oplopende volgorde van de gewogen stemmen die zijn
toegewezen aan de deelnemende lidstaten op basis van artikel 3 van het
protocol (nr. 36) betreffende de overgangsbepalingen voor de leden die de
deelnemende lidstaten vertegenwoordigen, wordt de mediane gewogen stem
gedefinieerd als de gemiddelde gewogen stem, ingeval van een oneven aantal
deelnemende lidstaten, en als het gemiddelde van de twee middelste getallen,
naar boven afgerond op het dichtstbijzijnde hele getal, indien hun aantal even
is. Viermaal de mediane gewogen stem dient toegevoegd te worden aan het
totale aantal gewogen stemmen van de deelnemende lidstaten. Het resulte
rende aantal gewogen stemmen vormt het „totale aantal gewogen stemmen”.
3. De mediane bevolking wordt overeenkomstig hetzelfde principe gedefinieerd.
Daarvoor zal gebruikgemaakt worden van de cijfers die zijn gepubliceerd door
de Raad van de Europese Unie in bijlage III, artikel 1 en 2 van Besluit
2009/937/EU van de Raad van 1 december 2009 houdende vaststelling van
zijn reglement van orde (1). Viermaal de mediane bevolking van de deel
nemende lidstaten moet toegevoegd worden aan de gecombineerde bevolking
van alle deelnemende lidstaten. Het resulterende bevolkingsaantal vormt „de
totale bevolking”.

(1) PB L 325 van 11.12.2009, blz. 35.

