01/Sv. 18

HR

Službeni list Europske unije

61

32009D0005

L 100/10

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

18.4.2009.

ODLUKA EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE
od 19. ožujka 2009.
o izmjeni Odluke ESB/2004/2 od 19. veljače 2004. o donošenju Poslovnika Europske središnje
banke
(ESB/2009/5)
(2009/328/EZ)
unutar svojih skupina, i iv. prijelaz sa sustava od dvije
skupine na sustav od tri skupine. Upravno vijeće odlučilo
je poduzeti spomenute mjere, koje zahtijevaju izmjenu
Odluke ESB/2004/2 od 19. veljače 2004. o donošenju
Poslovnika Europske središnje banke (2), koje se trebaju
početi primjenjivati od dana kada broj guvernera
premaši 18.

UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,

uzimajući u obzir Statut Europskog sustava središnjih banaka i
Europske središnje banke (dalje u tekstu „Statut ESSB-a”), a
posebno njegov članak 10. stavak 2. i članak 12. stavak 3.,

(3)

budući da:

(1)

Nakon što je Slovačka prihvatila euro, broj članova
Upravnog vijeća Europske središnje banke (ESB) premašio
je 21. Člankom 10. stavkom 2. Statuta ESSB-a određuje
se da, od dana kada broj članova Upravnog vijeća
premaši 21, svaki član Izvršnog odbora ima jedan glas,
a pravo glasa ima 15 guvernera. U njemu se također
određuju pravila za rotaciju prava glasa. Na temelju
članka 10. stavka 2. šeste alineje Upravno vijeće, odluču
jući dvotrećinskom većinom svih svojih članova, može
donijeti odluku o odgađanju početka sustava rotacije do
dana kada broj guvernera premaši 18. U prosincu 2008.
Upravno vijeće odlučilo je odgoditi početak sustava rota
cije do tog dana (1).

Provedba sustava rotacije poštuje načela jednakog tret
mana guvernera, transparentnosti i jednostavnosti,

ODLUČILO JE:

Članak 1.
Izmjene Poslovnika Europske središnje banke
Odluka ESB/2004/2 mijenja se kako slijedi:

1. Umeće se sljedeći članak 3.a:
(2)

Na temelju članka 10. stavka 2. šeste alineje Statuta
ESSB-a Upravno vijeće, odlučujući dvotrećinskom
većinom svih svojih članova, poduzima sve mjere
potrebne za provedbu sustava rotacije. Mjere obuhvaćaju:
i. stopu rotacije: broj guvernera koji istodobno gube ili
dobivaju pravo glasa, ii. razdoblje rotacije: trajanje
razdoblja tijekom kojeg se sastav guvernera koji imaju
pravo glasa ne mijenja, iii. kako se guverneri raspoređuju

(1) Odluka ESB/2008/29 od 18. prosinca 2008. o odgađanju početka
sustava rotacije u Upravnom vijeću Europske središnje banke (SL L 3,
7.1.2009., str. 4.).

„Članak 3.a
Sustav rotacije
1.
Guverneri se raspoređuju u skupine kako je određeno
člankom 10. stavkom 2. prvom i drugom alinejom Statuta.
(2) SL L 80, 18.3.2004., str. 33.
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2.
Guverneri su u svakoj skupini poredani, prema dogo
vorenoj praksi u EU-u, u skladu s popisom njihovih nacio
nalnih središnjih banaka koji odgovara abecednom redosli
jedu naziva država članica na njihovim nacionalnim jezicima.
Rotacija prava glasa u svakoj skupini slijedi taj redoslijed.
Rotacija počinje na nasumično odabranom mjestu na popisu.
3.
Prava glasa u svakoj skupini rotiraju se svaki mjesec,
počevši od prvog dana prvog mjeseca provedbe sustava
rotacije.
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2. Članak 4. stavak 1. prva rečenica zamjenjuje se sljedećim:
„Kako bi Upravno vijeće moglo glasovati, potreban je
kvorum od dvije trećine članova s pravom glasa.”
3. U članku 4. stavku 7. dodaje se sljedeća rečenica:
„Odluke koje se donose pisanim postupkom odobravaju
članovi Upravnog vijeća koji u trenutku odobravanja imaju
pravo glasa.”

4.
U prvoj skupini broj prava glasa koja se rotiraju u
svakom razdoblju od mjesec dana jest jedan; u drugoj i
trećoj skupini broj prava glasa koja se rotiraju u svakom
razdoblju od mjesec dana jednak je razlici između broja
guvernera raspoređenih u tu skupinu i broja prava glasa
dodijeljenih toj skupini umanjeno za dva.

4. Članak 5. stavak 1. četvrta rečenica zamjenjuje se sljedećim:

5.
Kad god dođe do prilagodbe sastava skupine u skladu s
člankom 10. stavkom 2. petom alinejom Statuta, rotacija
prava glasa u svakoj skupini nastavlja slijediti popis iz
stavka 2. Od dana kada broj guvernera dosegne 22, rotacija
u trećoj skupini počinje na nasumično odabranom mjestu na
popisu. Upravno vijeće može odlučiti izmijeniti redoslijed
rotacije u drugoj i trećoj skupini kako bi se izbjegla situacija
u kojoj su određeni guverneri uvijek bez prava glasa u istom
razdoblju godine.

5. Članak 5. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

6.
ESB unaprijed objavljuje popis članova Upravnog vijeća
s pravom glasa na internetskoj stranici ESB-a.
7.
Udio nacionalne središnje banke svake države članice u
ukupnoj agregiranoj bilanci monetarnih financijskih institu
cija izračunava se na temelju godišnjeg prosjeka mjesečnih
prosječnih podataka tijekom posljednje kalendarske godine
za koju su podaci raspoloživi. Kada se ukupni bruto
domaći proizvod po tržišnim cijenama prilagođava u
skladu s člankom 29. stavkom 3. Statuta ili kada nova
zemlja postane država članica te njezina nacionalna središnja
banka postane dio Europskog sustava središnjih banaka,
ukupna agregirana bilanca monetarnih financijskih institucija
država članica koje su prihvatile euro preračunava se na
temelju podataka za posljednju kalendarsku godinu za koju
su podaci raspoloživi.”

„Točka dnevnog reda uklanja se na zahtjev najmanje triju
članova Upravnog vijeća s pravom glasa ako pripadajući
dokumenti nisu pravodobno dostavljeni članovima Upravnog
vijeća.”

„Zapisnik sa sastanka Upravnog vijeća na sljedećem sastanku
(ili, ako je potrebno ranije, pisanim postupkom) odobravaju
oni članovi Upravnog vijeća koji su imali pravo glasa na
sastanku na koji se zapisnik odnosi, a potpisuje ga
predsjednik.”
Članak 2.
Završna odredba
Ova Odluka stupa na snagu na dan kada broj guvernera u
Upravnom vijeću ESB-a premaši 18.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 19. ožujka 2009.
Predsjednik ESB-a
Jean-Claude TRICHET

