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РЕШЕНИЯ

ЕВРОПЕЙСКА ЦЕНТРАЛНА БАНКА
РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА
от 19 март 2009 година
за изменение на Решение ЕЦБ/2004/2 от 19 февруари 2004 г. за приемане на Процедурния
правилник на Европейската централна банка
(ЕЦБ/2009/5)
(2009/328/ЕО)
който съставът на гласуващите управители не се променя;
iii) начина на подредба на управителите в техните групи;
и iv) преминаването от система от две към система от три
групи. Управителният съвет реши да предприеме такива
мерки, които налагат изменение на Решение
ЕЦБ/2004/2 от 19 февруари 2004 г. за приемане на
Процедурния правилник на Европейската централна
банка (2) и които са приложими от датата, на която
броят на управителите надхвърли 18.

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните
банки и на Европейската централна банка (наричан по-долу
„Устава на ЕСЦБ“), и по-специално членове 10.2 и 12.3 от него,
като има предвид, че:
(1)

(2)

С приемането на еврото от Словакия броят на членовете
на Управителния съвет на Европейската централна банка
надхвърли 21. Съгласно член 10.2 от Устава на ЕСЦБ
считано от датата, на която броят на членовете на Управителния съвет надхвърли 21, всеки член на Изпълнителния съвет ще разполага с един глас, а броят на управителите с право на глас ще бъде 15. В посочения член се
определят също и правилата за ротация на правата на
глас. Съгласно член 10.2, шесто тире Управителният
съвет може да реши с мнозинство от две трети от
всички свои членове да отложи началото на ротационната
система до датата, когато броят на управителите
надхвърли 18 души. През декември 2008 г. Управителният съвет реши да отложи началото на ротационната
система до тази дата (1).

(3)

Съгласно член 10.2, шесто тире от Устава на ЕСЦБ Управителният съвет приема с мнозинство от две трети от
всички свои членове всички необходими мерки за
прилагане на ротационната система. Тези мерки
включват: i) степента на ротация: броят на управителите,
губещи или получаващи право на глас едновременно; ii)
периода на ротация: продължителността на периода, през

1. Създава се следният член 3а:

(1) Решение ЕЦБ/2008/29 от 18 декември 2008 г. за отлагане началото
на ротационната система в Управителния съвет на Европейската
централна банка (ОВ L 3, 7.1.2009 г., стр. 4).

Прилагането на ротационната система спазва принципите
на еднакво третиране на управителите, прозрачност и
опростеност,

РЕШИ:

Член 1
Изменения на Процедурния правилник на Европейската
централна банка
Решение ЕЦБ/2004/2 се изменя, както следва:

„Член 3а
Ротационна система
1.
Управителите се разпределят в групи, както е посочено
в член 10.2, първо и второ тире от Устава.
(2) ОВ L 80, 18.3.2004 г., стр. 33.
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2.
Управителите се подреждат във всяка група, следвайки
правилата на ЕС, в съответствие със списъка на техните
национални централни банки, който следва азбучния ред на
имената на държавите-членки на националните езици.
Ротацията на правата на глас във всяка група следва този
ред. Ротацията започва от произволно място в списъка.
3.
Правата на глас във всяка група се разпределят на ротационен принцип ежемесечно, започвайки от първия ден на
първия месец от прилагането на ротационната система.
4.
За първата група броят на правата на глас, които се
разпределят на ротационен принцип през всеки едномесечен
период, е един; за втората и третата група броят на правата на
глас, които се разпределят на ротационен принцип през всеки
едномесечен период, е равен на разликата между броя на
управителите, разпределени в групата, и броя на правата на
глас, определени за групата, минус две.
5.
Когато съставът на групите е коригиран в съответствие с
член 10.2, пето тире от Устава, ротацията на правата на глас
във всяка група продължава да следва списъка, посочен в
параграф 2. От датата, когато броят на управителите
достигне 22, ротацията в третата група започва от произволно
място в списъка. Управителният съвет може да реши да
промени реда за ротация за втора и трета група, за да се
избегне ситуация, при която определени управители са
винаги без право на глас по едно и също време на годината.
6.
ЕЦБ публикува предварително на своя уебсайт списък
на членовете на Управителния съвет с право на глас.
7.
Делът на държавата-членка на всяка национална
централна банка в общия агрегиран баланс на паричнофинансовите институции се изчислява на базата на средногодишните стойности на средните месечни данни за последната
календарна година, за която има данни. Когато общият
брутен национален продукт по пазарни цени е преразгледан
в съответствие с член 29.3 от Устава или когато страна стане
държава-членка и нейната национална централна банка стане
част от Европейската система на централните банки, общият
агрегиран баланс на парично-финансовите институции на
държавите-членки, които са приели еврото, се преизчислява
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на базата на данните, отнасящи се за последната календарна
година, за която има данни.“
2. Първото изречение от член 4.1 се заменя със следното:
„За провеждане на гласуване на Управителния съвет е
необходим кворум от две трети от членовете с право на глас.“
3. В член 4.7 се добавя следното изречение:
„Решенията, които се вземат чрез писмена процедура, се
одобряват от членовете на Управителния съвет с право на
глас по време на одобряването.“
4. Четвъртото изречение от член 5.1 се заменя със следното:
„Точка от дневния ред може да отпадне по искане на наймалко трима от членовете на Управителния съвет с право на
глас, ако свързаните с нея документи не са били изпратени
навреме на членовете на Управителния съвет.“
5. Член 5.2 се заменя със следния текст:
„Протоколите от заседанията на Управителния съвет се
одобряват на следващото заседание (или при необходимост
по-рано — чрез писмена процедура) от членовете на Управителния съвет с право на глас по време на заседанието, за
което се отнася протоколът, и се подписват от председателя.“
Член 2
Заключителна разпоредба
Настоящото решение влиза в сила в деня, когато броят на управителите в Управителния съвет на ЕЦБ надхвърли 18.

Съставено във Франкфурт на Майн на 19 март 2009 година.
Председател на ЕЦБ
Jean-Claude TRICHET

