
5. JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI BERUHÁZÁSI BANK ALAPOKMÁNYÁRÓL

A MAGAS SZERZŐDŐ FELEK,

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy megállapítsák az Európai Központi Banknak az Alkotmány III-393. cikkében előírt
alapokmányát,

MEGÁLLAPODTAK a következő rendelkezésekben, amelyeket az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződéshez
csatolnak:

1. cikk

Az Alkotmány III-393. cikkében említett Európai Beruházási Bank (a továbbiakban: a Bank) az
Alkotmány és ezen alapokmány rendelkezéseinek megfelelően jön létre, valamint feladatait és
tevékenységét ezeknek megfelelően végzi.

2. cikk

A Bank feladatát az Alkotmány III-394. cikke határozza meg.

3. cikk

Az Alkotmány III-393. cikkének megfelelően a Bank tagjai a tagállamok.

4. cikk

(1) A Bank tőkéje 163 653 737 000 euro, amelyet a tagállamok a következők szerint jegyeznek:

Németország 26 649 532 500

Franciaország 26 649 532 500

Olaszország 26 649 532 500

Egyesült Királyság 26 649 532 500

Spanyolország 15 989 719 500

Belgium 7 387 065 000

Hollandia 7 387 065 000

Svédország 4 900 585 500

Dánia 3 740 283 000

Ausztria 3 666 973 500

Lengyelország 3 411 263 500

Finnország 2 106 816 000
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Görögország 2 003 725 500

Portugália 1 291 287 000

Cseh Köztársaság 1 258 785 500

Magyarország 1 190 868 500

Írország 935 070 000

Szlovákia 428 490 500

Szlovénia 397 815 000

Litvánia 249 617 500

Luxemburg 187 015 500

Ciprus 183 382 000

Lettország 152 335 000

Észtország 117 640 000

Málta 69 804 000

A tagállamok csak a jegyzett és be nem fizetett tőkerészesedésük összegének erejéig felelnek.

(2) Új tag felvétele esetén a jegyzett tőke az új tag tőke-hozzájárulásának megfelelően emelkedik.

(3) A Kormányzótanács egyhangúlag a jegyzett tőke felemeléséről határozhat.

(4) A jegyzett tőkében meglévő részesedést nem lehet átruházni, zálogjoggal megterhelni vagy
lefoglalni.

5. cikk

(1) A jegyzett tőkéből a tagállamok a 4. cikk (1) bekezdésében megállapított összegek átlagosan
5 %-át fizetik be.

(2) A jegyzett tőke felemelése esetén a Kormányzótanács egyhangúlag meghatározza a befizetendő
százalékot, valamint a befizetés módját. A befizetések kizárólag euróban teljesíthetők.

(3) Az Igazgatótanács előírhatja a jegyzett tőke fennmaradó részének befizetését olyan mértékben,
amilyen mértékben az a Bank kötelezettségeinek teljesítéséhez szükségessé válik.

A befizetést a tagállamok a jegyzett tőkében való részesedésükkel arányosan teljesítik.
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6. cikk

A Bankot a Kormányzótanács, az Igazgatótanács és az Igazgatási Bizottság irányítja és igazgatja.

7. cikk

(1) A Kormányzótanács a tagállamok által kijelölt miniszterekből áll.

(2) A Kormányzótanács az Unió célkitűzéseinek megfelelően megállapítja a Bank hitelpolitikájára
vonatkozó általános irányelveket.

A Kormányzótanács felügyeli ezeknek az irányelveknek a végrehajtását.

(3) A Kormányzótanács továbbá:

a) határoz a jegyzett tőke felemeléséről a 4. cikk (3) bekezdésének és az 5. cikk (2) bekezdésének
megfelelően;

b) a 9. cikk (1) bekezdésében foglaltak céljából meghatározza a Bank feladatának keretein belül
végzett finanszírozási műveletekre vonatkozó elveket;

c) gyakorolja a 9. és 11. cikkben az Igazgatótanács és az Igazgatási Bizottság tagjainak kinevezésére
és felmentésére vonatkozóan megállapított, valamint a 11. cikk (1) bekezdésének második
albekezdésében meghatározott hatásköröket;

d) a 16. cikk (1) bekezdésének megfelelően dönt a teljes egészében vagy részben a tagállamok
területén kívül eső befektetési műveletek finanszírozásáról;

e) jóváhagyja az Igazgatótanács éves jelentését;

f) jóváhagyja az éves mérleget és az eredménykimutatást;

g) jóváhagyja a Bank eljárási szabályzatát;

h) gyakorolja az ezen alapokmány által ráruházott egyéb hatásköröket és feladatokat.

(4) Az Alkotmány és ezen alapokmány keretein belül a Kormányzótanács egyhangúlag eljárva a
Bank tevékenységének felfüggesztéséről és, adott esetben, felszámolásáról határozhat.

8. cikk

(1) Ha ez az alapokmány másként nem rendelkezik, a Kormányzótanács határozatait tagjainak
többségével hozza meg. Ennek a többségnek a jegyzett tőke legalább 50 %-át kell képviselnie.

A minősített többséghez a jegyzett tőke legalább 68 %-át képviselő tagok tizennyolc igen szavazata
szükséges.
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(2) A személyesen jelen lévő vagy képviselt tagok tartózkodása nem akadálya a minősített többséget
megkövetelő határozatok elfogadásának.

9. cikk

(1) Az Igazgatótanács határoz a – különösen kölcsönök és garanciák formájában történő –

finanszírozásról, valamint kölcsönök felvételéről, továbbá megállapítja a kölcsönök kamatait, a
jutalékot, valamint a további díjakat. Az Igazgatótanács minősített többséggel hozott határozatával
egyes feladatait az Igazgatási Bizottságra ruházhatja; az Igazgatótanács rendelkezik a hatáskör-
átruházás feltételeiről és módjáról, valamint felügyeli annak végrehajtását.

Az Igazgatótanács gondoskodik a Bank megfelelő igazgatásáról; biztosítja a Bank ügyvezetésének az
Alkotmány és ezen alapokmány rendelkezéseivel, valamint a Kormányzótanács által megállapított
általános irányelvekkel való összhangját.

A pénzügyi év végén az Igazgatótanács jelentést nyújt be a Kormányzótanácsnak, és a jóváhagyását
követően azt közzéteszi.

(2) Az Igazgatótanács huszonhat igazgatóból és tizenhat helyettesből áll.

Az igazgatókat a Kormányzótanács öt évre nevezi ki minden egyes tagállam és a Bizottság egy-egy
jelölése alapján.

A helyetteseket a Kormányzótanács öt évre nevezi ki a következők szerint:

— két helyettest a Németországi Szövetségi Köztársaság jelölése alapján,

— két helyettest a Francia Köztársaság jelölése alapján,

— két helyettest az Olasz Köztársaság jelölése alapján,

— két helyettest Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának jelölése alapján,

— egy helyettest a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság közös megegyezéssel történő jelölése
alapján,

— egy helyettest a Belga Királyság, a Luxemburgi Nagyhercegség és a Holland Királyság közös
megegyezéssel történő jelölése alapján,

— egy helyettest a Dán Királyság, a Görög Köztársaság és Írország közös megegyezéssel történő
jelölése alapján,

— egy helyettest az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság közös
megegyezéssel történő jelölése alapján,
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— három helyettest a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett
Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel
Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság közös megegyezéssel történő
jelölése alapján,

— egy helyettest a Bizottság jelölése alapján.

Az Igazgatótanács hat, szavazati joggal nem rendelkező szakértőt választ: hármat tagnak és hármat
helyettesnek.

Az igazgatók és a helyettesek megbízatása megújítható.

Az eljárási szabályzat megállapítja az Igazgatótanács ülésein való részvétel szabályait, valamint a
helyettesekre és a választott szakértőkre vonatkozó rendelkezéseket.

Az Igazgatótanács ülésein az Igazgatási Bizottság elnöke, illetve akadályoztatása esetén egyik alelnöke
elnököl; az elnök nem szavaz.

Az Igazgatótanács tagjait olyan személyek közül választják ki, akiknek függetlenségéhez és
alkalmasságához nem férhet kétség; a tagok kizárólag a Banknak tartoznak felelősséggel.

(3) Az igazgatót a Kormányzótanács csak akkor mentheti fel hivatalából, ha már nem felel meg a
feladatai ellátásához szükséges feltételeknek; ebben az esetben a Kormányzótanácsnak minősített
többséggel kell eljárnia.

Ha az éves jelentést nem hagyják jóvá, az Igazgatótanácsnak le kell mondania.

(4) Az elhalálozás, lemondás, hivatalból való felmentés vagy testületi lemondás miatt megüresedő
helyeket a (2) bekezdésnek megfelelően kell újra betölteni. A távozó tag helyére a hivatali idejének
fennmaradó részére új tagot kell kinevezni, kivéve azt az esetet, ha az Igazgatótanács egészének
megszűnik a megbízatása.

(5) Az Igazgatótanács tagjainak javadalmazását a Kormányzótanács határozza meg. A Kormány-
zótanács megállapítja, hogy mely tevékenységek összeférhetetlenek az igazgató vagy a helyettes
hivatalával.

10. cikk

(1) Az Igazgatótanácsban minden egyes igazgató egy szavazattal rendelkezik. Az igazgató minden
esetben átruházhatja a szavazati jogát a Bank eljárási szabályzatában megállapítandó szabályok
szerint.

(2) Ha ez az alapokmány másként nem rendelkezik, az Igazgatótanács határozatait, a jegyzett tőke
legalább ötven százalékát képviselő, szavazásra jogosult tagok legalább egyharmados többségével
hozza meg. A minősített többséghez a jegyzett tőke legalább 68 %-át képviselő tagok tizennyolc igen
szavazata szükséges. A Bank eljárási szabályzata meghatározza, hogy az Igazgatótanács
határozatképességéhez hány tag jelenlétére van szükség.
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11. cikk

(1) Az Igazgatási Bizottság a Kormányzótanács által, az Igazgatótanács javaslata alapján hatéves
időtartamra kinevezett elnökből és nyolc alelnökből áll. Megbízatásuk megújítható.

A Kormányzótanács, egyhangúlag eljárva megváltoztathatja az Igazgatási Bizottság tagjainak számát.

(2) Az Igazgatótanács minősített többséggel elfogadott javaslata alapján a Kormányzótanács
minősített többséggel az Igazgatási Bizottság bármely tagját felmentheti hivatalából.

(3) Az Igazgatási Bizottság az elnök felügyelete alatt és az Igazgatótanács ellenőrzése mellett felel a
Bank folyó ügyeinek intézéséért.

Előkészíti az Igazgatótanács határozatait, ideértve a kölcsönök felvételére és különösen kölcsönök és
garanciák formájában megvalósuló finanszírozásra vonatkozó határozatokat. Gondoskodik továbbá
ezeknek a határozatoknak a végrehajtásáról.

(4) Az Igazgatási Bizottság felvételére, illetve a különösen kölcsönök és garanciák formájában
megvalósuló finanszírozásra irányuló javaslatokra vonatkozó véleményét többségi szavazással alakítja
ki.

(5) A Kormányzótanács meghatározza az Igazgatási Bizottság tagjainak javadalmazását és
megállapítja hogy mely tevékenységek összeférhetetlenek hivatalukkal.

(6) Bírósági és egyéb ügyekben a Bankot az elnök, illetve akadályoztatása esetén az egyik alelnök
képviseli.

(7) A Bank személyzetének tagjai az elnöknek vannak alárendelve. Az elnök dönt felvételükről és
elbocsátásukról. A személyzet kiválasztásakor nemcsak a személyes alkalmasságot és a szakmai
képesítést kell figyelembe venni, hanem az egyes tagállamok állampolgárainak méltányos képviseletét
is. Az eljárási szabályzat meghatározza, hogy mely szerv hatáskörébe tartozik a személyzetre
vonatkozó szabályok megállapítása.

(8) Az Igazgatási Bizottság és a Bank személyzete kizárólag a Banknak tartozik felelősséggel, és
feladataik ellátása során teljesen függetlenül járnak el.

12. cikk

(1) Egy hat tagból álló bizottság, amelynek tagjait szakértelmük alapján a Kormányzótanács nevezi
ki, ellenőrzi, hogy a Bank tevékenysége megfelel-e a prudenciális banki működés feltételeinek,
továbbá felel a Bank elszámolásainak ellenőrzéséért.

(2) Az (1) bekezdésben említett bizottság évente ellenőrzi a Bank műveleteinek és könyveinek
szabályszerűségét. E célból a bizottság ellenőrzi, hogy a Bank műveletei megfelelnek-e az
alapokmányban, illetőleg az eljárási szabályzatban előírt alaki és eljárási követelményeknek.
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(3) Az (1) bekezdésben említett bizottság igazolja, hogy a mérleg, és az Igazgatótanács által
elkészített éves eredménykimutatásban található pénzügyi adatok az eszközök és források, a
műveletek eredményei, valamint a vizsgált pénzügyi évben bonyolított pénzforgalom tekintetében
hitelesen tükrözik a Bank helyzetét.

(4) Az eljárási szabályzat meghatározza a bizottsági tagsághoz szükséges szakmai képesítéseket, és
megállapítja a bizottság tevékenységének részletes szabályait és feltételeit.

13. cikk

A Bank az egyes tagállamokkal az adott állam által kijelölt hatóság útján érintkezik. Pénzügyi
műveletek végrehajtása során a Bank az adott tagállam nemzeti központi bankját, vagy az adott
tagállam által felhatalmazott más pénzügyi szervezetet vesz igénybe.

14. cikk

(1) A Bank együttműködik a hasonló területeken működő nemzetközi szervezetekkel.

(2) A Bank a hitelintézetekkel és az egyéb pénzügyi szervezetekkel való együttműködés érdekében
megfelelő kapcsolatok kiépítésére törekszik azokban az országokban, amelyekre tevékenysége
kiterjed.

15. cikk

Egy tagállam vagy a Bizottság kérelmére, illetve hivatalból a Kormányzótanács az ezen alapokmány
9. cikkének értelmében általa megállapított irányelveket értelmezi, illetve kiegészíti az elfogadásukra
irányadó rendelkezéseknek megfelelően.

16. cikk

(1) Az Alkotmány III-394. cikkében meghatározott feladat keretei között a Bank – különösen
kölcsönök és garanciák formájában – finanszírozást nyújt tagjainak, valamint magán- vagy
közvállalkozásoknak a tagállamok területein megvalósítandó beruházásokhoz, annyiban, ameny-
nyiben más forrásból megfelelő feltételekkel nem állnak rendelkezésre pénzeszközök.

A Bank azonban – az Igazgatótanács javaslatára a Kormányzótanács minősített többséggel hozott
határozata alapján – az egészben vagy részben a tagállamok területein kívül megvalósítandó
beruházásait is finanszírozhatja.

(2) Amennyire csak lehetséges, a kölcsönök csak azzal a feltétellel nyújthatók, hogy más
finanszírozási források is felhasználásra kerülnek.

(3) Vállalkozásnak vagy – a tagállamok kivételével – valamely testületnek nyújtott kölcsön esetén a
Bank a kölcsön nyújtását vagy attól a tagállamtól kapott garanciától teszi függővé, amelynek a
területén a beruházást megvalósítják, vagy egyéb megfelelő garanciáktól, vagy az adós pénzügyi
helyzetének szilárdságától.

Az Igazgatótanács továbbá – a Kormányzótanács által a 7. cikk (3) bekezdés b) pontjának megfelelően
megállapított irányelvekkel összhangban, és ahol az Alkotmány III-394. cikkében említett műveletek
végrehajtása megköveteli – minősített többséggel eljárva megállapítja az olyan finanszírozási
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műveletek feltételeit, amelyek különleges kockázatot képviselnek, és ennek megfelelően különleges
tevékenységnek minősülnek.

(4) A Bank garanciát vállalhat a köz- vagy magánvállalkozások, illetve egyéb testületek által az
Alkotmány III-394. cikkében említett projektek megvalósítása céljából felvett kölcsönökért.

(5) A Bank által nyújtott kölcsönök és garanciák kinnlevőségként fennálló mindenkori összege nem
haladhatja meg a jegyzett tőkéje, a tartalékok, a máshová nem sorolt céltartalék és az
eredménykimutatási többlet összegének 250 %-át. Az utóbbi összesített összeget csökkenteni kell
a Bank bármely jegyzett – akár befizetett, akár be nem fizetett – tőkerészesedésének összegével.

A Bank mindenkori kifizetett tőkerészesedése nem haladhatja meg a befizetett jegyzett tőke, a
tartalékok, az általános kockázati céltartalék és az eredménykimutatási többlet teljes összegének
megfelelő összeget.

Kivételt képeznek a Kormányzótanács és az Igazgatótanács által a 18. cikk (3) bekezdésének
megfelelően meghatározott különleges tevékenységek, amelyek különleges céltartalékból részesülnek.

Ezen albekezdést a Bank konszolidált éves beszámolójára is alkalmazni kell.

(6) Az árfolyamkockázattal szemben a Bank az általa megfelelőnek tartott záradékoknak a kölcsön-
és garanciaszerződésekbe történő foglalásával védekezik.

17. cikk

(1) A Bank által nyújtandó kölcsönök kamatát, a jutalékot és egyéb díjakat a tőkepiacon érvényes
feltételekhez kell igazítani, és úgy kell kiszámítani, hogy az ebből származó bevételből a Bank
teljesíthesse kötelezettségeit, fedezhesse költségeit és kockázatait, és a 22. cikkben előírt tartalékalapot
képezhessen.

(2) A Bank nem nyújthat kamatcsökkentési kedvezményt. Ha a finanszírozandó beruházás
természeténél fogva szükségesnek tűnik a kamat csökkentése, az érintett tagállam vagy egy harmadik
szerv az Alkotmány III-167. cikkével összeegyeztethető mértékben kamattámogatást nyújthat.

18. cikk

Finanszírozási műveletei során a Bank a következő elveket tartja szem előtt:

1. Biztosítja pénzeszközeinek az Unió érdekében történő lehető legésszerűbb felhasználását.

Csak akkor nyújthat kölcsönt vagy garanciát, ha:

a) a termelési szektorban működő vállalkozások által megvalósított beruházások esetén a
kamatfizetést és a törlesztést az üzemi nyereségből, egyéb esetekben pedig vagy a beruházás
megvalósításának helye szerinti állam kötelezettségvállalásai útján, vagy más beruházások
esetében egyéb módon fedezik; és
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b) a beruházás végrehajtása hozzájárul az általános gazdasági termelékenység növekedéséhez, és
előmozdítja a belső piac létrehozását vagy működését.

2. A Bank nem szerezhet érdekeltséget vállalkozásban, és nem vállalhat felelősséget annak
vezetésében, kivéve ha ezt a kölcsönadott pénzeszközök visszafizetésének biztosítása érdekében
jogainak védelme megköveteli.

Ugyanakkor a Kormányzótanács által a 7. cikk (3) bekezdése b) pontjának megfelelően
megállapított irányelvekkel összhangban, ha az Alkotmány III-394. cikkében említett műveletek
végrehajtása megköveteli, az Igazgatótanács minősített többséggel eljárva megállapítja a
kereskedelmi vállalkozásban történő tőkerészesedés megszerzésének feltételeit, amennyiben ez
valamely beruházás vagy program finanszírozásához szükséges, általában valamely kölcsön vagy
garancia kiegészítéseként.

3. Követeléseit a tőkepiacon értékesítheti és e célból adósaitól kötvények vagy egyéb értékpapírok
kibocsátását követelheti.

4. Sem a Bank, sem a tagállamok nem írhatnak elő olyan feltételeket, amelyek szerint a Bank által
kölcsönadott pénzeszközöket egy meghatározott tagállamban kell elkölteni.

5. A Bank a kölcsön nyújtását nemzetközi pályázat kiírásához kötheti.

6. A Bank sem egészben, sem részben nem finanszírozhat olyan beruházást, amely ellen az a
tagállam, amelynek területén a beruházást meg kell valósítani, tiltakozik.

7. Hitelnyújtási tevékenységét kiegészítendő a Bank technikai segítségnyújtási szolgáltatásokat
végezhet a Kormányzótanács által minősített többséggel meghatározott feltételekkel és ezen
alapokmánynak megfelelően.

19. cikk

(1) Bármely vállalkozás, köz- vagy magánintézmény közvetlenül a Bankhoz fordulhat finan-
szírozásért. A Bankhoz intézett kérelmeket a Bizottságon, vagy azon a tagállamon keresztül is be
lehet nyújtani, amelynek területén a beruházást megvalósítják.

(2) A Bizottságon keresztül beadott kérelmeket véleményezésre meg kell küldeni annak a
tagállamnak, amelynek területén a beruházást megvalósítják. A tagállamon keresztül benyújtott
kérelmeket véleményezésre meg kell küldeni a Bizottságnak. A valamely vállalkozás által közvetlenül
benyújtott kérelmeket mind az érintett tagállamnak, mind pedig a Bizottságnak meg kell küldeni.

Az érintett tagállamnak és a Bizottságnak legfeljebb két hónapon belül kell véleményt nyilvánítania.
Ha e határidőn belül nem nyilvánítanak véleményt, a Bank vélelmezheti, hogy a kérdéses
beruházással szemben nem merült fel kifogás.

(3) Az Igazgatási Bizottság által elé terjesztett finanszírozási műveletekről az Igazgatótanács
határoz.
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(4) Az Igazgatási Bizottság megvizsgálja, hogy a hozzá benyújtott finanszírozási műveletek
megfelelnek-e ezen alapokmány rendelkezéseinek, különösen a 16. és 18. cikknek. Ha az Igazgatási
Bizottság a finanszírozás mellett foglal állást, a vonatkozó javaslatot az Igazgatótanács elé terjeszti. Az
Igazgatási Bizottság kedvező véleményét általa lényegesnek tartott feltételekhez kötheti. Ha az
Igazgatási Bizottság a finanszírozás ellen foglal állást, a vonatkozó iratokat véleményével együtt az
Igazgatótanács elé terjeszti.

(5) Az Igazgatási Bizottság kedvezőtlen véleménye esetén az Igazgatótanács csak egyhangú
határozattal engedélyezheti a kérdéses finanszírozást.

(6) A Bizottság kedvezőtlen véleménye esetén az Igazgatótanács csak egyhangú határozattal
engedélyezheti a kérdéses finanszírozást; a Bizottság által kijelölt igazgató e szavazásnál tartózkodik.

(7) Ha az Igazgatási Bizottság és a Bizottság egyaránt kedvezőtlen véleményt ad, az Igazgatótanács a
finanszírozást nem engedélyezheti.

(8) Amennyiben egy jóváhagyott beruházásra vonatkozó finanszírozási műveletet a Bank jogainak
és érdekeinek védelmében át kell alakítani, az Igazgatási Bizottság késedelem nélkül megteszi az általa
szükségesnek ítélt sürgősségi intézkedéseket, amelyekről haladéktalanul jelentést tesz az
Igazgatótanácsnak.

20. cikk

(1) A Bank a feladatai ellátásához szükséges pénzeszközöket a tőkepiacokról kölcsönzi.

(2) A Bank a tagállamok tőkepiacairól az ezen tőkepiacokra vonatkozó jogi rendelkezéseknek
megfelelően vehet fel kölcsönt.

Az Alkotmány III-197. cikke (1) bekezdésének értelmében eltéréssel rendelkező tagállam hatáskörrel
bíró hatóságai csak akkor élhetnek ez ellen kifogással, ha az adott állam tőkepiacán komoly
zavaroktól lehet tartani.

21. cikk

(1) A Bank azokat a rendelkezésére álló pénzeszközöket, amelyekre kötelezettségei teljesítéséhez
nincs haladéktalanul szüksége, a következőképpen használhatja fel:

a) beruházhat pénzpiacokon;

b) a 18. cikk (2) bekezdésére is figyelemmel értékpapírt vehet vagy adhat el;

c) a célkitűzéseivel összefüggő egyéb pénzügyi műveleteket végezhet.

(2) A 23. cikk rendelkezéseinek sérelme nélkül befektetéseinek kezelésekor a Bank nem végezhet
olyan devizaarbitrázst, amely nem közvetlenül kölcsönügyletei lebonyolításához, illetve az általa
felvett kölcsönökből vagy az általa nyújtott garanciákból eredő kötelezettségeinek teljesítéséhez
szükséges.
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(3) A Bank az e cikkben szabályozott területeken az érintett tagállam hatáskörrel rendelkező
hatóságaival vagy nemzeti központi bankjával egyetértésben jár el.

22. cikk

(1) A jegyzett tőke 10 %-áig terjedő mértékben fokozatosan tartalékalapot kell képezni. Ha a Bank
kötelezettségeinek állása indokolttá teszi, az Igazgatótanács további tartalékok képzéséről határozhat.
Amíg a tartalékalapot teljesen létre nem hozták, abba a következőket kell befizetni:

a) a tagállamok által az 5. cikk értelmében befizetendő összegekből a Bank által nyújtott
kölcsönökkel kapcsolatos kamatbevételt;

b) az a) pontban említett kölcsönök visszafizetéséből származó pénzeszközökből a Bank által
nyújtott kölcsönökkel kapcsolatos kamatbevételt,

annyiban, amennyiben erre a kamatbevételre a Bank kötelezettségeinek teljesítéséhez és költségeinek
fedezéséhez nincs szükség.

(2) A tartalékalap forrásait úgy kell befektetni, hogy bármikor rendelkezésre álljanak az alap
céljának elérése érdekében.

23. cikk

(1) A Bank eszközeit az Alkotmány III-394. cikkében meghatározott feladatnak megfelelő pénzügyi
műveletek elvégzése érdekében – az ezen alapokmány 21. cikkének rendelkezéseit figyelembe véve –
bármikor átválthatja egy olyan tagállam valutájára, amelynek pénzneme nem az euro. A Bank
lehetőség szerint tartózkodik az ilyen átváltások alkalmazásától, ha rendelkezik a szükséges
pénznemben lévő készpénzzel vagy likvid eszközökkel.

(2) A Bank egy olyan tagállam valutájában meglévő eszközeit, amelynek pénzneme nem az euro,
csak az érintett tagállam hozzájárulásával válthatja át egy harmadik ország valutájára.

(3) A Bank szabadon rendelkezhet tőkéjének befizetett részével, valamint az Unión kívüli piacokon
kölcsönzött devizával.

(4) A tagállamok vállalják, hogy a Bank adósainak rendelkezésére bocsátják a Bank által a
területükön megvalósítandó beruházásokhoz nyújtott kölcsön visszafizetéséhez, valamint az ilyen
kölcsönök után járó kamatok, vagy a Bank által nyújtott garanciavállalás díjának megfizetéséhez
szükséges devizát.

24. cikk

Ha egy tagállam az ebből az alapokmányból eredő tagsági kötelezettségeit – különösen a jegyzett
tőkében való részesedésének befizetésére, a különleges kölcsönök nyújtására vagy a kölcsöneinek
törlesztésére vonatkozó kötelezettségét – nem teljesíti, az ezen tagállam vagy állampolgárai részére
történő kölcsön- vagy garancianyújtást a Kormányzótanács minősített többséggel hozott
határozatával fel lehet függeszteni.

Ez a határozat sem a tagállamot, sem állampolgárait nem mentesíti a Bankkal szemben fennálló
kötelezettségeinek teljesítése alól.
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25. cikk

(1) Ha a Kormányzótanács elhatározza a Bank tevékenységének felfüggesztését, a Bank minden
tevékenységét haladéktalanul be kell szüntetni, kivéve azokat, amelyek a vagyona megfelelő
hasznosításának, védelmének és megőrzésének, valamint a tartozásai rendezésének biztosításához
szükségesek.

(2) Felszámolás esetén a Kormányzótanács kinevezi a felszámolókat és utasításokat ad számukra a
felszámolás végrehajtására vonatkozólag. A Kormányzótanács gondoskodik a személyzet tagjait
megillető jogok védelméről.

26. cikk

(1) A Bank valamennyi tagállamban az adott tagállam jogában a jogi személyeknek biztosított
legteljesebb jogképességgel rendelkezik. Így különösen ingó és ingatlan vagyont szerezhet és
idegeníthet el, továbbá bíróság előtt eljárhat.

(2) A Bank vagyona mentességet élvez a bármilyen formában történő hatósági igénybevétel vagy
kisajátítás alól.

27. cikk

(1) Az egyrészről a Bank, másrészről annak hitelezői, adósai vagy bármely más személy közötti
jogvitákban a hatáskörrel rendelkező nemzeti bíróság jár el, kivéve azokat az eseteket, amelyekben az
Európai Unió Bírósága rendelkezik hatáskörrel. A Bank bármely szerződésben választottbírósági
eljárást köthet ki.

(2) A Bank minden tagállamban megjelöli az illetékességet megalapozó címét. A Bank azonban
bármely szerződésben különleges kézbesítési címet jelölhet meg.

(3) A Bank vagyonát és eszközeit csak bírósági határozattal lehet lefoglalni vagy végrehajtás alá
vonni.

28. cikk

(1) A Kormányzótanács egyhangúlag eljárva jogi személyiséggel és pénzügyi függetlenséggel
rendelkező leányvállalatok vagy más jogi egységek létrehozásáról határozhat.

(2) A Kormányzótanács egyhangúlag eljárva elfogadja az (1) bekezdésben említett szervezetek
alapokmányát; meghatározva különösen azok célkitűzéseit, szervezeti felépítését, tőkéjét, tagságát,
székhelyét, pénzügyi forrásait és beavatkozási eszközeit és ellenőrzési szabályait, valamint a Bank
szerveivel fennálló viszonyukat.

(3) A Bank részt vehet ezen szervezetek irányításában, és jegyzett tőkéjükhöz a Kormányzótanács
által egyhangúlag meghatározott összeg erejéig hozzájárulhat.

(4) Az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyvet az (1) bekezdésben
említett szervezetekre – amennyiben azok az uniós jog hatálya alá tartoznak – azok szerveinek
tagjaira feladataik ellátása során, valamint azok személyzetére is ugyanazokkal a feltételekkel kell
alkalmazni, mint amelyek a Bankra vonatkoznak.
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Arra az osztalékra, tőkenyereségre vagy az ilyen szervezetektől származó egyéb jövedelemre
azonban, amelyre a tagok – az Európai Unió és a Bank kivételével – jogosultak, továbbra is
alkalmazni kell az irányadó jog adózásra vonatkozó rendelkezéseit.

(5) Az Európai Unió Bírósága – a továbbiakban megállapított kereteken belül – hatáskörrel
rendelkezik az uniós jog hatálya alá tartozó szervezet szervei által elfogadott intézkedésekkel
kapcsolatos jogvitákban. Az ilyen intézkedések ellen ezen szervezetek bármely tagja – e
minőségében –, illetve bármely tagállam keresetet indíthat az Alkotmány III-365. cikkében
megállapított feltételek szerint.

(6) A Kormányzótanács egyhangúlag eljárva az uniós jog hatálya alá tartozó szervezetek
személyzetét a vonatkozó belső eljárási szabályok tekintetében a Bankkal közös szabályrendszerbe
sorolhatja.
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