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(Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező)

HATÁROZATOK

EURÓPAI KÖZPONTI BANK
AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK HATÁROZATA
(2009. március 19.)
az Európai Központi Bank eljárási szabályzatának elfogadásáról szóló, 2004. február 19-i
EKB/2004/2 határozat módosításáról
(EKB/2009/5)
(2009/328/EK)
hosszát, amelynek során a szavazati joggal rendelkező,
nemzeti központi banki elnökök összetétele nem
változik; iii. azt, hogy a nemzeti központi banki elnököket miként rendelik csoportjukba; és iv. a kétcsoportos
rendszerről a háromcsoportos rendszerre történő átmenetet. A Kormányzótanács elhatározta ezen intézkedések
meghozatalát, ami igényli az Európai Központi Bank eljárási szabályzatáról szóló, 2004. február 19-i EKB/2004/2
határozat (2) módosítását, mely módosításnak attól az
időponttól kell érvényesülnie, amikor a nemzeti központi
bankok elnökeinek száma a 18-at meghaladja.

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai
Központi Bank Alapokmányára (a továbbiakban: „KBER Alapokmány”) és különösen annak 10.2., illetve 12.3. cikkére,
mivel:
(1)

(2)

Az euro Szlovákia általi bevezetésével az Európai
Központi Bank („EKB”) Kormányzótanácsa tagjainak
száma meghaladja a 21 főt. A KBER Alapokmány
10.2. cikke alapján attól a naptól kezdődően, amikor a
Kormányzótanács tagjainak a száma a 21-et meghaladja,
az Igazgatóság minden egyes tagjának egy szavazata lesz,
és a szavazati joggal rendelkező nemzeti központi banki
elnökök száma 15 lesz. A rendelkezés szintén meghatározza a szavazati jogok rotációjára vonatkozó szabályokat. A 10.2. cikk hatodik francia bekezdése alapján
a Kormányzótanács összes tagja kétharmados többségével
elhatározhatja a rotációs rendszer bevezetésének elhalasztását addig a napig, amikor a nemzeti központi banki
elnökök száma a 18-at meghaladja. A Kormányzótanács
2008 decemberében elhatározta a rotációs rendszer
kezdetének addig a napig történő elhalasztását (1).
A KBER Alapokmánya 10.2. cikkének hatodik francia
bekezdése alapján a Kormányzótanácsnak összes tagja
kétharmados többségével kell meghoznia a rotációs rendszer végrehajtásához szükséges összes intézkedést. Ezek
az intézkedések magukban foglalják i. a rotációs rátát,
azaz az azonos időben szavazati jogukat elvesztő, illetve
szavazati joghoz jutó, nemzeti központi banki elnökök
számát; ii. a rotációs időszakot, azaz azon időszak

(1) Az Európai Központi Bank 2008. december 18-i EKB/2008/29 határozata a rotációs rendszer az Európai Központi Bank Kormányzótanácsában való bevezetésének elhalasztásáról HL L 3., 2009.1.7., 4. o.

(3)

A rotációs rendszer végrehajtása tiszteletben tartja a
nemzeti központi bankok elnökeivel szembeni egyenlő
elbánás, az átláthatóság és az egyszerűség elveit,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk
Az

Európai

Központi Bank eljárási
módosításai

szabályzatának

Az EKB/2004/2 határozat a következőképpen módosul:
1. A szöveg a következő 3a. cikkel egészül ki:
„3a. cikk
Rotációs rendszer
(1)
A nemzeti központi bankok elnökeit az Alapokmány
10.2. cikkének első és második francia bekezdésében meghatározottak szerint csoportokba sorolják.
(2) HL L 80., 2004.3.18., 33. o.
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(2)
A nemzeti központi bankok elnökeit mindegyik
csoportba – uniós konvenciót követve – az adott nemzeti
központi bankok listájának megfelelően sorolják be, amely
lista a tagállamok nevének nemzeti nyelv szerinti betűrendbe
állításával jön létre. Az egyes csoportokon belül a szavazati
jogok rotációja ezt a sorrendet követi. A rotáció a lista valamely véletlenszerűen kiválasztott eleménél kezdődik.
(3)
Az egyes csoportokon belül a szavazati jogok rotációjára – a rotációs rendszer végrehajtása első hónapjának első
napjától kezdődően – havonta sor kerül.
(4)
Az első csoportban a havonta rotálódó szavazati
jogok száma egy; a második és a harmadik csoportban a
havonta rotálódó szavazati jogok száma egyenlő a csoportba
tartozó nemzeti központi banki elnökök és a csoporthoz
tartozó szavazati jogok számának különbségével, melyből
kettőt még le kell vonni.
(5)
Amennyiben a csoportok összetételét az Alapokmány
10.2. cikkének ötödik francia bekezdésével összhangban
kiigazítják, az egyes csoportokon belüli szavazati jogok rotációja továbbra is követi a (2) bekezdésben meghatározott
listát. Attól a naptól kezdődően, amikor a nemzeti központi
banki elnökök száma eléri a 22-t, a harmadik csoportban a
rotáció a lista egy véletlenszerűen kiválasztott eleménél
kezdődik. A Kormányzótanács elhatározhatja a második és
harmadik csoporton belüli rotációs sorrend megváltoztatását
annak elkerülése érdekében, hogy bizonyos nemzeti
központi banki elnökök az év azonos időszakaiban mindig
szavazati jog nélkül maradjanak.
(6)
Az EKB a honlapján előre nyilvánosságra hozza a
Kormányzótanács szavazati joggal rendelkező tagjainak
listáját.
(7)
Az egyes tagállamok nemzeti központi bankjának a
monetáris pénzügyi intézmények teljes aggregált mérlegében
való részesedését azon legutolsó naptári év havi átlagadatainak éves átlaga alapján kell kiszámítani, amelyre adatok
rendelkezésre állnak. Ha a piaci áron számított aggregált
bruttó hazai termék az Alapokmány 29.3. cikkével összhangban kiigazításra kerül, illetve minden alkalommal, ha
egy ország tagállammá, nemzeti központi bankja pedig a
Központi Bankok Európai Rendszerének tagjává válik, az
eurót már bevezetett tagállamok pénzügyi intézményeinek
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teljes aggregált mérlegét újra kell számítani azon legutolsó
naptári évre vonatkozó adatok alapján, amelyre adatok
rendelkezésre állnak.”
2. A 4.1. cikk első mondata helyébe a következő mondat lép:
„A Kormányzótanács határozatképességéhez szavazati joggal
rendelkező tagjai kétharmadának jelenléte szükséges.”
3. A 4.7. cikk az alábbi mondattal egészül ki:
„Az írásbeli eljárás keretében hozott határozatokat a
Kormányzótanácsnak a jóváhagyás időpontjában szavazati
joggal rendelkező tagjai hagyják jóvá.”
4. Az 5.1. cikk negyedik mondata helyébe a következő szöveg
lép:
„Egy napirendi pontot a Kormányzótanács legalább három,
szavazati joggal rendelkező tagjának kérésére törölni kell, ha
a kapcsolódó dokumentumokat nem küldték meg időben a
Kormányzótanács tagjai részére.”
5. Az 5.2. cikk helyébe a következő szöveg lép:
„A Kormányzótanács ülésének jegyzőkönyvét a következő
ülésen (vagy amennyiben korábban szükséges, írásbeli eljárás
keretében) hagyják jóvá a Kormányzótanács azon tagjai, akik
a jegyzőkönyvben említett ülésen szavazati joggal rendelkeztek, és azt az elnök írja alá.”
2. cikk
Záró rendelkezés
Ez a határozat azon a napon lép hatályba, amikor az EKB
Kormányzótanácsában a nemzeti központi banki elnökök
száma a 18-at meghaladja.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2009. március 19-én.
az EKB elnöke
Jean-Claude TRICHET

