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AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2015/716 HATÁROZATA
(2015. február 12.)
az Európai Központi Bank eljárási szabályzatának elfogadásáról szóló EKB/2004/2 határozat
módosításáról (EKB/2015/8)
AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára (a továbbiakban: a KBER
Alapokmánya) és különösen annak 12.3. cikkére,
mivel:
(1)

Az 1024/2013/EU tanácsi rendelet (1) 26. cikkének (8) bekezdése szerinti, kifogásról való lemondáson alapuló
eljárás különleges igényeinek kielégítése érdekében ki kell igazítani a Kormányzótanács írásbeli eljárás útján
történő döntéshozatali eljárására vonatkozó, az Európai Központi Bank eljárási szabályzatának 13 g., 13h. és
13i. cikkében meghatározott szabályokat.

(2)

Az Európai Központi Bank eljárási szabályzatának 13 g–13i. cikke alkalmazási körében az írásbeli eljárást
illetően, valamint az ott meghatározott különleges határidők figyelembevételével indokolt legfeljebb öt
munkanapot előírni az ügy Kormányzótanács minden tagja általi vizsgálatára vonatkozóan annak érdekében,
hogy a Kormányzótanács tagjai az 1024/2013/EU rendelet 26. cikke (8) bekezdésének megfelelően tíz
munkanapot meg nem haladó időtartamon belül megállapodásra tudjanak jutni a határozattervezettel szembeni
esetleges kifogásról, az írásbeli magyarázatot is beleértve.

(3)

A KBER Alapokmányának 10.2. cikke úgy rendelkezik, hogy csak a Kormányzótanács személyesen jelenlévő
tagjai rendelkeznek szavazati joggal. Ez a Kormányzótanács tagjai függetlenségének fontos elemét alkotja, mivel
esetükben hivatalból betöltött tagságról van szó, és szavazatuk leadása során őket más személy nem helyette
sítheti, kivéve, ha a tag a KBER Alapokmánya 10.2. cikke értelmében az üléseken való részvételben hosszabb
időre akadályozott. A Kormányzótanács tagjának azon szavazatán vagy érdemi észrevételén, amely a Kormányzó
tanács írásbeli eljárás során történő döntéshozatala keretében elektronikus úton kerül továbbírásra, nem kell, hogy
szerepeljen a Kormányzótanács e tagjának fizikai aláírása. Ez összhangban van a KBER Alapokmánya
10.2. cikkének követelményeivel.

(4)

Azokban az esetekben, amikor a Kormányzótanács tagja szavazatának vagy észrevételeinek elektronikus úton
történő leadása nem megvalósítható, a Kormányzótanács e tagja kifejezetten felhatalmazhat valamely más
személyt a szavazata vagy érdemi észrevételei aláírására. A felhatalmazott személy általi ezen aláírás csupán
megerősíti, hogy ez a Kormányzótanács érintett tagjának személyesen kifejezésre juttatott szavazata vagy
észrevétele.

(5)

E fejlemények figyelembevétele érdekében módosítani kell az EKB/2004/2 határozatot (2),

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk
Az Európai Központi Bank eljárási szabályzatának módosítása
Az EKB/2004/2 határozat a következőképpen módosul:
1. a 4.7. cikk helyébe a következő szöveg lép:
„A 4.8. cikk kifejezett eltérő rendelkezése hiányában írásbeli eljárás során is lehet határozatokat hozni, kivéve, ha a
Kormányzótanács legalább három tagja kifogást emel ez ellen. Írásbeli eljárás esetén szükséges, hogy: i. általában
legalább öt munkanap álljon a Kormányzótanács minden tagja rendelkezésére az ügy vizsgálatára; ii. a Kormányzó
tanács minden tagja (vagy helyettese a 4.4. cikkel összhangban) kifejezetten vagy hallgatólagosan, személyesen
jóváhagyja; valamint iii. bármely ilyen határozat bekerüljön a Kormányzótanács következő ülésének jegyzőkönyvébe.
Az írásbeli eljárás keretében hozott határozatokat a Kormányzótanácsnak a jóváhagyás időpontjában szavazati joggal
rendelkező tagjai hagyják jóvá.”
(1) A Tanács 1024/2013/EU rendelete (2013. október 15.) az Európai Központi Banknak a hitelintézetek prudenciális felügyeletére
vonatkozó politikákkal kapcsolatos külön feladatokkal történő megbízásáról (HL L 287., 2013.10.29., 63. o.).
(2) Az EKB/2004/2 határozat (2004. február 19.) az Európai Központi Bank eljárási szabályzatának elfogadásáról (HL L 80., 2004.3.18.,
33. o.).
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2. A 4. cikk a következő bekezdésekkel egészül ki:
„4.8. A 13 g–13i. cikk alkalmazási körében írásbeli eljárás során is lehet határozatokat hozni, kivéve, ha a Kormány
zótanács legalább öt tagja kifogást emel ez ellen. Írásbeli eljárás esetén szükséges, hogy legfeljebb öt, illetve a
13h. cikk esetében két munkanap álljon a Kormányzótanács minden tagja rendelkezésére az ügy vizsgálatára.
4.9. Bármely írásbeli eljárás tekintetében a Kormányzótanács tagja (vagy helyettese a 4.4. cikkel összhangban)
kifejezetten felhatalmazhat valamely más személyt arra, hogy az általa személyesen jóváhagyottaknak megfelelő
szavazatát aláírja vagy érdemi észrevételeket megtegye.”
2. cikk
Hatálybalépés
Ez a határozat az elfogadása napján lép hatályba.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2015. február 12-én.
az EKB elnöke
Mario DRAGHI

