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(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa) 

DECYZJE 

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY 

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO 

z dnia 19 marca 2009 r. 

zmieniająca decyzję EBC/2004/2 z dnia 19 lutego 2004 r. przyjmującą Regulamin Europejskiego 
Banku Centralnego 

(EBC/2009/5) 

(2009/328/WE) 

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, 

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Central-
nych i Europejskiego Banku Centralnego (zwany dalej „Statutem 
ESBC”), w szczególności jego art. 10 ust. 2 i art. 12 ust. 3, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Po przyjęciu euro przez Słowację liczba członków Rady 
Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) prze-
kracza 21. Zgodnie z art. 10 ust. 2 Statutu ESBC od dnia, 
w którym liczba członków Rady Prezesów przekroczy 
21, każdy członek Zarządu będzie miał jeden głos, 
a liczba prezesów z prawem do głosowania wynosić 
będzie 15. Przepis ten określa także zasady rotacji 
prawa do głosowania. Zgodnie z art. 10 ust. 2 tiret 
szóste Rada Prezesów, stanowiąc większością dwóch trze-
cich głosów wszystkich jej członków, może podjąć 
decyzję o opóźnieniu rozpoczęcia stosowania systemu 
rotacji do dnia, w którym liczba prezesów przekroczy 
18. W grudniu 2008 r. Rada Prezesów podjęła taką 
właśnie decyzję ( 1 ). 

(2) Zgodnie z art. 10 ust. 2 tiret szóste Statutu ESBC Rada 
Prezesów, stanowiąc większością dwóch trzecich głosów 
wszystkich jej członków, podejmuje wszelkie działania 
niezbędne do wdrożenia systemu rotacyjnego. Działania 
te obejmują: (i) określenie częstotliwości rotacji – liczby 
prezesów tracących lub zyskujących prawo głosu 
w danym momencie; (ii) określenie czasu trwania rotacji 

– długości okresu, w trakcie którego skład grupy 
prezesów uprawnionych do głosowania nie zmienia się; 
(iii) określenie uszeregowania prezesów w ramach 
poszczególnych grup; oraz (iv) przejście z systemu opar-
tego na dwóch grupach do systemu opartego na trzech 
grupach. Rada Prezesów podjęła decyzję o podjęciu 
wspomnianych działań od dnia, w którym liczba 
prezesów przekroczy 18, co wymaga wprowadzenia 
zmian do decyzji EBC/2004/2 z dnia 19 lutego 
2004 r. przyjmującej Regulamin Europejskiego Banku 
Centralnego ( 2 ). 

(3) Wdrożenie systemu rotacyjnego pozostaje w zgodzie 
z zasadami równego traktowania prezesów, przejrzystoś-
ci i prostoty, 

STANOWI, CO NASTĘPUJE: 

Artykuł 1 

Zmiany Regulaminu Europejskiego Banku Centralnego 

W decyzji EBC/2004/2 wprowadza się następujące zmiany: 

1) dodaje się art. 3a w brzmieniu: 

„Artykuł 3a 

System rotacyjny 

1. Prezesów przydziela się do grup zgodnie z art. 10 ust. 
2 tiret pierwsze i drugie Statutu.
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( 1 ) Decyzja EBC/2008/29 z dnia 18 grudnia 2008 r. dotycząca 
opóźnienia rozpoczęcia stosowania systemu rotacyjnego w Radzie 
Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (Dz.U. L 3 z 7.1.2009, 
s. 4). ( 2 ) Dz.U. L 80 z 18.3.2004, s. 33.



2. W ramach poszczególnych grup prezesi podlegają 
uszeregowaniu zgodnie z konwencją obowiązującą 
w instytucjach UE, według listy krajowych banków central-
nych ułożonej w porządku alfabetycznym nazw poszczegól-
nych państw członkowskich w ich językach narodowych. 
Rotacja prawa do głosowania w ramach poszczególnych 
grup przebiega według tak ustalonej kolejności. Rotacja 
rozpoczyna się w losowo wybranym miejscu listy. 

3. Rotacja prawa do głosowania w ramach poszczegól-
nych grup następuje z częstotliwością comiesięczną, poczy-
nając od pierwszego dnia pierwszego miesiąca stosowania 
systemu rotacyjnego. 

4. W grupie pierwszej rotacji w każdym okresie jedno-
miesięcznym podlega jedno prawo do głosowania; 
w grupach drugiej i trzeciej liczba praw do głosowania 
podlegających rotacji w każdym okresie jednomiesięcznym 
jest równa różnicy pomiędzy liczbą prezesów przydzielo-
nych do danej grupy a liczbą przydzielonych tej grupie 
praw do głosowania, minus dwa. 

5. W sytuacji gdy skład grup ulegnie zmianie zgodnie 
z art. 10 ust. 2 tiret piąte Statutu, rotacja praw do głoso-
wania w ramach poszczególnych grup będzie nadal odbywać 
się zgodnie z listą, o której mowa w ust. 2. W dniu, 
w którym liczba prezesów osiągnie 22, rotacja w ramach 
grupy trzeciej rozpocznie się w losowo wybranym miejscu 
listy. Rada Prezesów może podjąć decyzję o zmianie 
porządku rotacji w ramach grupy drugiej i trzeciej, tak aby 
uniknąć sytuacji, w której niektórym prezesom prawo do 
głosowania nie przysługuje zawsze o tej samej porze roku. 

6. Lista członków Rady Prezesów, którym przysługuje 
prawo do głosowania, będzie publikowana 
z wyprzedzeniem na stronie internetowej EBC. 

7. Udział państw członkowskich poszczególnych krajo-
wych banków centralnych w łącznym zagregowanym 
bilansie monetarnych instytucji finansowych oblicza się na 
podstawie średniej rocznej z uśrednionych danych miesięcz-
nych za ostatni rok kalendarzowy, dla którego takie dane są 
dostępne. Każdorazowo w przypadku dostosowania zagrego-
wanego produktu wewnętrznego brutto w cenach rynko-
wych zgodnie z art. 29 ust. 3 lub w sytuacji, gdy dany 
kraj stanie się państwem członkowskim, a jego krajowy 
bank centralny stanie się częścią Europejskiego Systemu 
Banków Centralnych, zagregowany bilans monetarnych 
instytucji finansowych państw członkowskich, które przyjęły 

euro, oblicza się ponownie na podstawie danych za ostatni 
rok kalendarzowy, dla którego takie dane są dostępne.”; 

2) artykuł 4 ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„Kworum umożliwiające Radzie Prezesów głosowanie 
wynosi dwie trzecie członków mających prawo do głoso-
wania.”; 

3) w art. 4 ust. 7 dodaje się zdanie w brzmieniu: 

„Decyzje podejmowane w drodze procedury pisemnej podle-
gają zatwierdzeniu przez tych członków Rady Prezesów, 
którym przysługuje prawo do głosowania w momencie 
zatwierdzania danej decyzji.”; 

4) artykuł 5 ust. 1 zdanie czwarte otrzymuje brzmienie: 

„Punkt usuwany jest z porządku posiedzenia na wniosek 
przynajmniej trzech członków Rady Prezesów, którym przy-
sługuje prawo do głosowania, jeżeli odpowiednie dokumenty 
nie zostały przekazane członkom Rady Prezesów we właś-
ciwym czasie.”; 

5) artykuł 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Protokół z posiedzenia Rady Prezesów jest zatwierdzany 
w czasie kolejnego posiedzenia (lub wcześniej, jeśli to 
konieczne, w drodze procedury pisemnej) przez tych 
członków Rady Prezesów, którym przysługiwało prawo do 
głosowania na posiedzeniu, do którego dany protokół się 
odnosi, a następnie jest podpisywany przez Prezesa EBC.”. 

Artykuł 2 

Przepis końcowy 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie w dniu, w którym liczba 
prezesów wchodzących w skład Rady Prezesów EBC przekroczy 
18. 

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem, dnia 19 marca 
2009 r. 

Jean-Claude TRICHET 
Prezes EBC
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