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DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 1921/2000
af 31. august 2000
om ændring af forordning (EF) nr. 2818/98 om anvendelse af mindstereserver (ECB/1998/15) og om
ændring af forordning (EF) nr. 2819/98 om den konsoliderede balance i MFI-sektoren (monetære
finansielle institutioner) (ECB/1998/16)
(ECB/2000/8)
STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK
HAR —

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af
Centralbanker og Den Europæiske Centralbank (i det følgende
benævnt »statutten«), særlig artikel 19.1,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2531/98 af 23.
november 1998 om Den Europæiske Centralbanks anvendelse
af mindstereserver (1), særlig artikel 6, stk. 4, og til Rådets
forordning (EF) nr. 2532/98 af 23. november 1998 om Den
Europæiske Centralbanks beføjelser til at pålægge sanktioner (2),
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2533/98 af 23.
november 1998 om Den Europæiske Centralbanks indsamling
af statistisk information (3), særlig artikel 5, stk. 1, og artikel
6, stk. 4, og

ECB's forordning (EF) nr. 2818/98 af 1. december 1998 om
anvendelse af mindstereserver (ECB/1998/15) (4) og ECB's
forordning (EF) nr. 2819/98 af 1. december 1998 om den
konsoliderede balance i MFI-sektoren (monetære finansielle
institutioner) (ECB/1998/16) (5) bør ændres af følgende årsager:
1) for at lette Den Europæiske Centralbanks og kreditinstitutternes likviditetsstyring bør reservekravene bekræftes senest
den første dag i reservekravsperioden
2) der kan under særlige omstændigheder opstå behov for, at
kreditinstitutter rapporterer revisioner af reservegrundlaget
eller til reservekrav, der er blevet bekræftet
3) procedurerne for bekræftelse eller anerkendelse af reservekrav fritager ikke rapporteringsenheder for forpligtelsen til
altid at rapportere korrekte statistiske oplysninger og revidere ukorrekte statistiske oplysninger, som de allerede måtte
have rapporteret
4) det er nødvendigt at fastsætte særlige procedurer for fusioner og spaltninger, der involverer kreditinstitutter, for at
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5) de definitioner af fusioner og spaltninger, der er fastlagt i
denne forordning, er baseret på allerede eksisterende definitioner i den afledte fællesskabsret vedrørende aktieselskaber;
disse definitioner er blevet tilpasset denne forordning
6) disse procedurer berører ikke muligheden for at holde
mindstereserver gennem en formidler —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

ud fra følgende betragtning:

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

præcisere disse institutioners forpligtelser med hensyn til
reservekrav

1.
4.
8.
1.
7.

ECB's forordning (EF) nr. 2818/98 ændres således:
1) De følgende definitioner indsættes i slutningen af artikel 1:
»— »fusion«: den fremgangsmåde, hvorved et eller flere
kreditinstitutter (»de fusionerende institutioner«) ved
opløsning uden likvidation overfører deres samlede
aktiver og passiver til et andet kreditinstitut (»den overtagende institution«), som kan være et nyetableret
kreditinstitut
— »spaltning«: den fremgangsmåde, hvorved et kreditinstitut (»den spaltede institution«) ved opløsning uden
likvidation overfører sine samlede aktiver og passiver
til flere institutioner (»de modtagende institutioner«),
som kan være nyetablerede kreditinstitutter.«
2) Artikel 3, stk. 3, affattes således:
»3.
Reservegrundlaget for en given reservekravsperiode
beregnes af institutionen på grundlag af dataene vedrørende
måneden forud for den måned, hvori reservekravsperioden
begynder. Institutionen rapporterer reservegrundlaget til
den relevante deltagende NCB inden begyndelsen af den
pågældende reservekravsperiode som krævet i bestemmelserne om ECB's rapporteringskrav for penge- og bankstatistik i henhold til ECB's forordning (EF) nr. 2819/98 af 1.
december 1998 om den konsoliderede balance i MFIsektoren (monetære finansielle institutioner) (ECB/1998/
16) (*).
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4.
For institutioner, der er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i artikel 2, stk. 2, i ECB's forordning (EF) nr.
2819/98, beregnes reservegrundlaget for de tre reservekravsperioder efter den reservekravsperiode, der begynder
efter udgangen af et kvartal, på grundlag af data fra ultimo
kvartalet, der rapporteres i henhold til bilag II i ECB's
forordning (EF) nr. 2819/98. Disse institutioner bekræfter
deres reservekrav og kan revidere de rapporterede data i
henhold til artikel 5.
(*) EFT L 356 af 30.12.1998, s. 7.«

3) Artikel 5 affattes således:

»Artikel 5

Beregning og bekræftelse af reservekrav

1.
Det mindstereservebeløb, som hver institution skal
holde for en given reservekravsperiode, beregnes ved at
anvende reservekoefficienter for de respektive poster i
reservegrundlaget for den pågældende periode, jf. artikel
4. Det reservekravsbeløb, som er identificeret af den relevante deltagende NCB og af institutionen i henhold til de
i denne artikel nævnte procedurer, udgør grundlaget for
i) forrentningen af de obligatoriske reservebeholdninger
og ii) vurderingen af, om en institution overholder
forpligtelsen til at holde de krævede mindstereserver.

2.
Hver enkelt institution indrømmes et fradrag på
100 000 EUR, som fratrækkes reservekravet, jf. dog
bestemmelserne i artikel 11 og 13.

3.
Hver deltagende NCB fastsætter procedurer for
bekræftelsen af de individuelle reservekrav, som institutionerne er underlagt, i henhold til følgende principper.
Enten den relevante deltagende NCB eller institutionen
tager initiativ til at beregne det reservekrav, som institutionen er underlagt i den pågældende reservekravsperiode,
på grundlag af de statistiske oplysninger og det reservegrundlag, der er rapporteret i henhold til artikel 5 i
ECB's forordning (EF) nr. 2819/98. Den part, der foretager beregningen, underretter den anden part om de
beregnede reservekrav senest den 22. i den måned, hvori
reservekravsperioden begynder, eller den foregående NCBbankdag, hvis den 22. ikke er en NCB-bankdag. Den
relevante deltagende NCB kan fastsætte en tidligere dag
som tidsfrist for rapportering af reservekrav. Det beregnede reservekrav skal bekræftes senest den første dag i
reservekravsperioden. En manglende reaktion inden slutningen af den første dag i reservekravsperioden betragtes
som en bekræftelse af det reservekrav, som institutionen
er underlagt i den pågældende reservekravsperiode.
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4.
Den relevante deltagende NCB kan efter bekræftelsen af det reservekrav, som institutionen er underlagt, i
henhold til den i denne artikels stk. 3 nævnte procedure,
godkende institutionens revisioner af det reservegrundlag,
der er rapporteret i henhold til artikel 5 i ECB's forordning (EF) nr. 2819/98, og til det bekræftede reservekrav.
Den part, der foretager revisioner, underretter den anden
part om revisionerne senest den 14. i måneden efter den
måned, hvori reservekravsperioden begyndte, eller den
foregående NCB-bankdag, hvis den 14. ikke er en NCBbankdag. Den relevante deltagende NCB kan fastsætte en
tidligere dag som tidsfrist for indsendelsen af revisioner.
Revisioner anerkendes af den underrettede part senest
den 15. i måneden efter den måned, hvori reservekravsperioden begyndte, eller den efterfølgende NCBbankdag, hvis den 15. ikke er en NCB-bankdag. En
manglende reaktion fra den underrettede part senest den
15. eller den efterfølgende NCB-bankdag, hvis den 15.
ikke er en NCB-bankdag, betragtes som en anerkendelse
af det reservekrav, som institutionen er underlagt i den
pågældende reservekravsperiode. Såfremt en institution
misbruger den i dette stykke fastsatte mulighed for at
revidere reservegrundlaget og reservekravet, kan muligheden for at acceptere revisioner suspenderes for denne
institution.

5.
Tidsfrister, som en deltagende NCB fastsætter for
underretning, bekræftelse, revision eller anerkendelse af
de enkelte data, der er relevante for reservekrav, kan
afvige fra de i denne artikel fastsatte tidsfrister. De deltagende NCB'er kan offentliggøre kalendere over
kommende tidsfrister for gennemførelsen af de i denne
artikel nævnte procedurer.

6.
Undlader en institution at rapportere de relevante
statistiske oplysninger i henhold til artikel 5 i ECB's
forordning (EF) nr. 2819/98, underretter den relevante
deltagende NCB det pågældende kreditinstitut i henhold
til procedurerne i denne artikel med henblik på bekræftelse og anerkendelse af institutionens reservekrav i den
(de) relevante reservekravsperiode(r), som estimeres på
grundlag af tidligere oplysninger, som institutionen har
rapporteret, og relevant information. Artikel 6 i Rådets
forordning (EF) nr. 2531/98 om ECB's beføjelser til at
pålægge sanktioner ved manglende overholdelse af ECB's
reservekrav forbliver uberørte.«

4) Artikel 6, stk. 2, affattes således:

»2.
En institution anses for at have overholdt reservekravet, hvis den gennemsnitlige saldo ultimo dagen på
institutionens reservekonti i reservekravsperioden ikke er
mindre end det beløb, som er fastsat for den pågældende
periode i henhold til de i artikel 5 nævnte procedurer.«
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5) I artikel 8, stk. 1, indsættes ordene »(resultatet afrundes
til nærmeste cent)« i slutningen af første sætning.

6) Artikel 13 affattes således:
»Artikel 13
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5 i ECB's forordning (EF) nr. 2819/98, overgår reservekravet, der beregnes på grundlag af den del af den spaltede institutions reservegrundlag, som er tildelt den
pågældende modtagende institution, til hver modtagende
institution, som er et kreditinstitut, eventuelt ved siden af
det reservekrav, som den selv er underlagt. Fra og med
reservekravsperioden efter den reservekravsperiode, hvori
spaltningen får virkning, indrømmes hver modtagende
institution, som er et kreditinstitut, et af det i artikel
5, stk. 2, nævnte fradrag.«

Fusioner og spaltninger
1.
For den reservekravsperiode, hvori fusionen får virkning, overgår de reservekrav, som de fusionerende institutioner er underlagt, til den overtagende institution, og
den overtagende institution er berettiget til hvert af de i
artikel 5, stk. 2, nævnte fradrag, som var indrømmet de
fusionerende institutioner. Samtlige fusionerende institutioners reservebeholdninger i den reservekravsperiode,
hvori fusionen får virkning, tages i betragtning i opfyldelsen af den overtagende institutions reservekrav.
2.
Fra og med reservekravsperioden efter den reservekravsperiode, hvori fusionen får virkning, indrømmes den
overtagende institution kun ét af det i artikel 5, stk. 2,
nævnte fradrag. For reservekravsperioden efter fusionen
beregnes det reservekrav, som den overtagende institution
er underlagt, på basis af et reservegrundlag, hvor de fusionerende institutioners og, såfremt det er relevant, den
overtagende institutions reservegrundlag aggregeres. De
reservegrundlag, der skal aggregeres, er de reservegrundlag, som havde været relevante i den pågældende
reservekravsperiode, såfremt fusionen ikke havde fundet
sted. I det omfang, det er nødvendigt for at have fyldestgørende statistiske oplysninger for hver af de fusionerende institutioner, overgår de fusionerende institutioners
statistiske rapporteringsforpligtelser til den overtagende
institution. Afhængigt af de karakteristiske træk ved de
institutioner, der er involveret i fusionen, er der fastsat
særlige bestemmelser i bilag II til ECB's forordning (EF)
nr. 2819/98.
3.
For den reservekravsperiode, hvori spaltningen får
virkning, overgår det reservekrav, som den spaltede institution er underlagt, til de modtagende institutioner, som
er kreditinstitutter. Hver af de modtagende institutioner,
som er et kreditinstitut, er ansvarlig i forhold til den del
af den spaltede institutions reservegrundlag, som er tildelt
den pågældende modtagende institution. Reserver, som
holdes af den spaltede institution i den reservekravsperiode, hvori spaltningen får virkning, fordeles mellem de
modtagende institutioner, der er kreditinstitutter, på
grundlag af samme forhold. For den reservekravsperiode,
hvori spaltningen får virkning, indrømmes det i artikel
5, stk. 2, nævnte fradrag hver af de modtagende institutioner, som er et kreditinstitut.
4.
Fra reservekravsperioden efter den reservekravsperiode, hvori spaltningen får virkning, og indtil de modtagende institutioner, som er kreditinstitutter, har rapporteret deres respektive reservegrundlag i henhold til artikel

Artikel 2
ECB's forordning (EF) nr. 2819/98 ændres således:
1) Følgende stykke tilføjes i slutningen af artikel 4:
»6.
I tilfælde af en fusion eller en spaltning underretter
den rapporteringsenhed, der berøres heraf, så snart planen
om at gennemføre den pågældende fusion eller spaltning
er blevet offentliggjort og i god tid, inden fusionen eller
spaltningen får virkning, den relevante NCB om de procedurer, der er planlagt til at opfylde de i denne forordning
fastsatte statistiske rapporteringskrav.«
2) Artikel 5 affattes således:
»Artikel 5
Anvendelse af de rapporterede statistiske oplysninger
i henhold til ECB's forordning (EF) nr. 2818/98
1.
De statistiske oplysninger, som kreditinstitutter
rapporterer i overensstemmelse med denne forordning,
anvendes af hvert enkelt kreditinstitut til beregning af
reservegrundlaget i henhold til ECB's forordning (EF) nr.
2818/98 af 1. december 1998 om anvendelse af mindstereserver (ECB/1998/15) (*). Hvert enkelt kreditinstitut
skal navnlig anvende disse oplysninger til at verificere
overholdelsen af sit reservekrav i reservekravsperioden.
2.
Uden at rapporteringsenhedernes forpligtelser på
grundlag af denne forordnings artikel 4 og bilag IV
berøres heraf, kan kreditinstitutter, der er underlagt mindstereservekrav, rapportere revisioner af reservegrundlaget
og til reservekravet i henhold til procedurerne i artikel 5 i
ECB's forordning (EF) nr. 2818/98.
3.
Der er i denne forordnings bilag II fastlagt overgangsbestemmelser og særlige bestemmelser med det
formål at anvende ESCB's mindstereservesystem. De
særlige bestemmelser i dette bilag har forrang for de
bestemmelser, der er fastsat i ECB's forordning (EF) nr.
2818/98.
(*) EFT L 356 af 30.12.1998, s. 1.«
3) Bilag II erstattes af bilaget til denne forordning.
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Artikel 3
Ikrafttrædelse
I henhold til artikel 14 i ECB's forordning (EF) nr. 2818/98 får denne forordning virkning fra den
reservekravsperiode, der begynder i måneden efter offentliggørelsen af denne forordning i De Europæiske
Fællesskabers Tidende.
Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 31. august 2000.
På ECB's Styrelsesråds vegne
Willem F. DUISENBERG

Formand
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BILAG

»BILAG II
SÆRLIGE BESTEMMELSER OG OVERGANGSBESTEMMELSER SAMT BESTEMMELSER FOR FUSIONER
MELLEM KREDITINSTITUTTER MED HENSYN TIL ANVENDELSEN AF MINDSTERESERVESYSTEMET

DEL 1

SÆRLIGE BESTEMMELSER

I. Kreditinstitutter som fuldt rapporteringspligtige
1. Med henblik på at foretage en korrekt beregning af reservegrundlaget, som en positiv reservekoefficient anvendes på,
kræves der en detaljeret månedlig opdeling af indlån med aftalt løbetid på over to år, indlån med opsigelse på over to
år, samt af salgs- og tilbagekøbsforretninger indgået af kreditinstitutter med (»indenlandske« og »andre medlemsstater i
Den Monetære Union (MUMS)«) »MFI'er«, »kreditinstitutter, der er underlagt reservekrav, ECB og NCB'er« og »statslig
forvaltning og service«, og med »resten af verden«. Kreditinstitutter kan også rapportere positioner over for »andre
MFI'er end kreditinstitutter, der er underlagt reservekrav, ECB og NCB'er«, i stedet for »MFI'er« og »kreditinstitutter, der
er underlagt reservekrav, ECB og NCB'er«, forudsat at man ikke mister nogen detaljer, og ingen af de med fedt trykte
positioner berøres. Desuden kan kreditinstitutter, der er underlagt reservekrav, afhængigt af de nationale indsamlingssystemer og uden at foregribe fuld overensstemmelse med definitions- og klassifikationsprincipperne for MFI'ernes
balance i henhold til denne forordning, alternativt rapportere de data, der er nødvendige for at beregne reservegrundlaget, med undtagelse af data om omsættelige instrumenter, i overensstemmelse med bilag I, tabel 1, fodnote 7,
forudsat at ingen af de med fedt trykte positioner berøres.

II. Rapporteringsordning for halekreditinstitutter
2. Til brug for mindstereservesystemet i Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB) rapporterer små halekreditinstitutter som minimum hvert kvartal de data, der er nødvendige for at beregne reservegrundlaget i overensstemmelse
med tabel 1A. Disse kreditinstitutter sikrer, at rapporteringen i henhold til tabel 1A er fuldt ud i overensstemmelse
med de definitioner og klassifikationer, der finder anvendelse i tabel 1. Dataene for ovennævnte institutioners
reservegrundlag for tre reservekravsperioder (på hver en måned) er baseret på data fra ultimo kvartalet indsamlet af de
nationale centralbanker (NCB'erne) med en tidsfrist på 28 arbejdsdage efter udgangen af det kvartal, som de vedrører.

III. Konsolideret rapportering som gruppe af kreditinstitutter, der er underlagt ESCB's mindstereservesystem
3. Efter godkendelse fra Den Europæiske Centralbank (ECB) kan kreditinstitutter, som er underlagt reservekrav, gennemføre en konsolideret statistisk rapportering for en gruppe af kreditinstitutter, der er underlagt reservekrav på et enkelt
lands område, forudsat at alle de pågældende institutter har afstået retten til at foretage engangsfradrag i reservekravet. Retten til engangsfradraget bevares, men kun for gruppen som helhed. Alle de pågældende institutter er
medtaget enkeltvis i ECB's liste over MFI'er (monetære finansielle institutioner).
4. Falder gruppen som helhed ind under kategorien halekreditinstitutter, er den kun forpligtet til at overholde den
forenklede rapporteringsprocedure gældende for haleinstitutterne. I modsat fald finder rapporteringsordningen for
fuldt rapporteringspligtige institutioner anvendelse.

IV. Kolonnen »herunder kreditinstitutter, der er underlagt reservekrav, ECB og NCB'er«
5. Kolonnen »herunder kreditinstitutter, der er underlagt reservekrav, ECB og NCB'er« omfatter ikke passiver i rapporterende institutioner over for institutioner, der er opført som værende fritaget for ESCB's mindstereservesystem, dvs.
institutioner, som er fritaget af andre årsager end omstruktureringsforanstaltninger.
6. Listen over fritagne institutioner omfatter kun de institutioner, som er fritaget af andre årsager end omstruktureringsforanstaltninger. Institutioner, som midlertidigt er fritaget for mindstereservekravene, fordi de er omfattet af omstruktureringsforanstaltninger, behandles som institutioner underlagt mindstereservekrav, og gæld til disse institutioner er
derfor indeholdt i kolonnen »herunder kreditinstitutter, der er underlagt reservekrav, ECB og NCB'er«. Gæld til
institutioner, som ikke behøver at holde reservebeholdninger i ESCB på grund af anvendelsen af engangsfradraget, er
ligeledes indeholdt i denne kolonne.
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DEL 2
OVERGANGSBESTEMMELSER

7. Rapportering af oplysninger om indlån med opsigelse på over to år er indtil videre frivillig. Rapporteringsenheder har
mulighed for at opfylde dette krav gennem frivillig rapportering, dvs. de har lov til at rapportere enten reelle tal
(herunder nulpositioner) eller »manglende oplysninger« (under anvendelse af det relevante symbol). Når først de har
valgt at rapportere reelle tal, kan rapporteringspligtige institutioner ikke længere rapportere »manglende oplysninger«.
DEL 3
FUSIONER MELLEM KREDITINSTITUTTER
8. I dette bilag har begreberne »fusion«, »fusionerende institutioner« og »overtagende institution« den betydning, der er
fastlagt i ECB's forordning (EF) nr. 2818/98 af 1. december 1998 om anvendelse af mindstereserver (ECB/1998/15).
9. For den reservekravsperiode, hvori en fusion får virkning, beregnes de reservekrav, som den overtagende institution er
underlagt, og som skal opfyldes som fastsat i artikel 13 i ECB's forordning (EF) nr. 2818/98.
10. For de efterfølgende reservekravsperioder beregnes det reservekrav, som den overtagende institution er underlagt, på
basis af et reservegrundlag og om fornødent statistiske oplysninger, der rapporteres i henhold til de regler, der er
fastsat i tillægget til dette bilag. I modsat fald finder de almindelige bestemmelser for rapportering af statistiske
oplysninger og beregning af reservekrav anvendelse, som fastsat i artikel 3 i ECB's forordning (EF) nr. 2818/98.
11. Midlertidig undtagelse fra de almindelige rapporteringsprocedurer for den overtagende institution
Uden at det berører ovennævnte forpligtelser, kan den relevante NCB give den overtagende institution tilladelse til at
opfylde sin forpligtelse til at rapportere statistiske oplysninger på grundlag af midlertidige procedurer, f.eks. særskilte
formularer for hver af de fusionerende institutioner, i flere perioder efter at fusionen har fået virkning. Denne
undtagelse fra de almindelige rapporteringsprocedurer skal begrænses til den kortest mulige periode og bør ikke
overstige seks måneder, efter at fusionen har fået virkning. Denne undtagelse berører ikke den overtagende institutions forpligtelse til at opfylde rapporteringskravene i henhold til ECB's forordning (EF) nr. 2819/98 og i givet fald
institutionens forpligtelse til at påtage sig de fusionerende institutioners rapporteringsforpligtelser i henhold til dette
bilag.
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Tabel 1A

Data, der skal tilvejebringes hvert kvartal af små kreditinstitutter til opfyldelse af mindstereservekravene
Reservegrundlag beregnet som summen af følgende
kolonner i tabel 1:
(a) – (b) + (c) + (d) + (e) + (f) + (g) + (h) + (i) + (j) + (k)

INDSKUDSPASSIVER
(euro og valutaer uden for Den Monetære Union tilsammen)
9 INDLÅN I ALT
9.1e + 9.1x
9.2e + 9.2x
9.3e + 9.3x
9.4e + 9.4x
heraf:
9.2e + 9.2x med aftalt løbetid
på over to år
heraf:
9.3e + 9.3x med opsigelse
på over to år

Frivillig rapportering

heraf:
9.4e + 9.4x salgs- og tilbagekøbsforretninger

Udeståender, kolonne (1) i tabel 1

OMSÆTTELIGE INSTRUMENTER
(euro og valutaer uden for Den Monetære Union tilsammen)
11 UDSTEDTE GÆLDSINSTRUMENTER
11e + 11x med aftalt løbetid
på op til to år
11 UDSTEDTE GÆLDSINSTRUMENTER
11e + 11x med aftalt løbetid
på over to år
12 PENGEMARKEDSPAPIRER
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Tillæg
Særlige bestemmelser for beregningen af de reservekrav, der gælder for kreditnstitutter, som er involveret i en
fusion (1)
Tilfælde

Fusionsart

Forpligtelser, der skal overtages

1.

En fusion, hvor en fuldt rapporteringspligtig institution (overtagende institution) overtager en eller flere fuldt rapporteringspligtige institutioner (fusionerende institutioner), får virkning
efter den tidsfrist, der fastsættes af den relevante NCB i henhold
til denne forordnings artikel 4 for rapportering af månedlige
statistiske oplysninger vedrørende den forudgående måned

For reserverkravsperioden efter fusionen beregnes det reservekrav,
som den overtagende institution er underlagt, på basis af et
reservegrundlag, hvor den overtagende instituions og de fusionerende institutioners reservegrundlag aggregeres. De reservegrundlag, der skal aggregeres, er de reservegrundlag, som havde
været relevante i den pågældende reservekravsperiode, såfremt
fusionen ikke havde fundet sted. Der indrømmes kun et enkelt
engangsfradrag

2.

En fusion, hvor en fuldt rapporteringspligtig institution (overtagende institution) overtager et eller flere halekreditinstitutter og
eventuelt en eller flere fuldt rapporteringspligtige institutioner
(fusionerende institutioner), får virkning efter den tidsfrist, der
fastsættes af den relevante NCB i henhold til denne forordnings
artikel 4 for rapportering af statistiske oplysninger vedrørende
det forudgående kvartal

For reservekravsperioden efter fusionen beregnes det reservekrav,
som den overtagende institution er underlagt, på basis af et
reservegrundlag, hvor den overtagende institutions og de fusionerende institutioners reservegrundlag aggregeres. De reservegrundlag, der skal aggregeres, er de reservegrundlag, som havde
været relevante i den pågældende reservekravsperiode, såfremt
fusionen ikke havde fundet sted. Der indrømmes kun et enkelt
engangsfradrag

3.

En fusion, hvor en fuldt rapporteringspligtig institution (overtagende institution) overtager en eller flere fuldt rapporteringspligtige institutioner (fusionerende institutioner), får virkning
inden for perioden mellem udgangen af en måned og den
tidsfrist, der fastsættes af den relevante NCB i henhold til denne
forordnings artikel 4 for rapportering af månedlige statistiske
oplysninger vedrørende den forudgående måned

For reservekravsperioden efter fusionen beregnes det reservekrav,
som den overtagende institution er underlagt, på basis af et
reservegrundlag, hvor den overtagende institutions og de fusionerende institutioners reservegrundlag aggregeres. De reservegrundlag, der skal aggregeres, er de reservegrundlag, som havde
været relevante i den pågældende reservekravsperiode, såfremt
fusionen ikke havde fundet sted. Der indrømmes kun et enkelt
engangsfradrag. Den overtagende institution påtager sig, ved
siden af sine egne rapporteringsforpligtelser, de fusionerende
institutioners forpligtelser til at rapportere statistiske oplysninger
vedrørende måneden forud for fusionen

4.

En fusion, hvor en fuldt rapporteringspligtig institution (overtagende institution) overtager et eller flere halekreditinstitutter og
eventuelt en eller flere fuldt rapporteringspligtige institutioner
(fusionerende institutioner), får virkning inden for perioden
mellem udgangen af et kvartal og den tidsfrist, der fastsættes af
den relevante NCB i henhold til denne forordnings artikel 4 for
rapportering af statistiske oplysninger vedrørende det forudgående kvartal

For reservekravsperioden efter fusionen beregnes det reservekrav,
som den overtagende institution er underlagt, på basis af et
reservegrundlag, hvor den overtagende institutions og de fusionerende institutioners reservegrundlag aggregeres. De reservegrundlag, der skal aggregeres, er de reservegrundlag, som havde
været relevante i den pågældende reservekravsperiode, såfremt
fusionen ikke havde fundet sted. Der indrømmes kun et enkelt
engangsfradrag. Den overtagende institution påtager sig, ved
siden af sine egne rapporteringsforpligtelser, de fusionerende
institutioners forpligtelser til at rapportere statistiske oplysninger
vedrørende måneden eller kvartalet forud for fusionen, afhængigt
af institutionen

5.

En fusion, hvor et halekreditinstitut (overtagende institution)
overtager en eller flere fuldt rapporteringspligtige institutioner
og eventuelt et eller flere halekreditinstitutter (fusionerende
institutioner), får virkning efter den tidsfrist, der fastsættes af
den relevante NCB i henhold til denne forordnings artikel 4 for
rapportering af statistiske oplysninger vedrørende den forudgående måned

Samme procedure som i tilfælde 1 finder anvendelse

6.

En fusion, hvor et halekreditinstitut (overtagende institution)
overtager et eller flere halekreditinstitutter (fusionerende institutioner), får virkning efter den tidsfrist, der fastsættes af den
relevante NCB i henhold til denne forordnings artikel 4 for
rapportering af statistiske oplysninger vedrørende det forudgående kvartal

Fra reservekravsperioden efter fusionen og indtil den overtagende
institution for første gang efter fusionen har rapporteret kvartalsdata i henhold til de reducerede rapporteringskrav, som rapporteringspligtige halekreditinstitutter er underlagt som fastsat i denne
forordnings bilag II, beregnes det reservekrav, som den overtagende institution er underlagt, på basis af et reservegrundlag,
hvor den overtagende institutions og de fusionerende institutioners reservegrundlag aggregeres. De reservegrundlag, der skal
aggregeres, er de reservegrundlag, som havde været relevante i
den pågældende reservekravsperiode, såfremt fusionen ikke havde
fundet sted. Der indrømmes kun et enkelt engangsfradrag
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7.

En fusion, hvor et halekreditinstitut (overtagende institution)
overtager et eller flere halekreditinstitutter (fusionerende institutioner), får virkning efter den tidsfrist, der fastsættes af den
relevante NCB i henhold til denne forordnings artikel 4 for
rapportering af statistiske oplysninger vedrørende det forudgående kvartal, og som følge af fusionen bliver halekreditinstituttet fuldt rapporteringspligtigt

Samme procedure som i tilfælde 2 finder anvendelse

8.

En fusion, hvor et halekreditinstitut (overtagende institution)
overtager et eller flere halekreditinstitutter (fusionerende institutioner), får virkning inden for perioden mellem udgangen af et
kvartal og den tidsfrist, der fastsættes af den relevante NCB i
henhold til denne forordnings artikel 4 for rapportering af
statistiske oplysninger vedrørende det forudgående kvartal

Fra reservekravsperioden efter fusionen og indtil den overtagende
institution for første gang efter fusionen har rapporteret kvartalsdata i henhold til de reducerede rapporteringskrav, som rapporteringspligtige halekreditinstitutter er underlagt som fastsat i denne
forordnings bilag II, beregnes det reservekrav, som den overtagende institution er underlagt, på basis af et reservegrundlag,
hvor den overtagende institutions og de fusionerende institutioners reservegrundlag aggregeres. De reservegrundlag, der skal
aggregeres, er de reservegrundlag, som havde været relevante i
den pågældende reservekravsperiode, såfremt fusionen ikke havde
fundet sted. Der indrømmes kun et enkelt engangsfradrag. Den
overtagende institution påtager sig, ved siden af sine egne rapporteringsforpligtelser, de fusionerende institutioners forpligtelser til
at rapportere statistiske oplysninger vedrørende kvartalet forud
for fusionen

9.

En fusion, hvor et halekreditinstitut (overtagende institution)
overtager en eller flere fuldt rapporteringspligtige institutioner
og eventuelt et eller flere halekreditinstitutter (fusionerende
institutioner), får virkning inden for perioden mellem udgangen
af en måned og den tidsfrist, der fastsættes af den relevante NCB
i henhold til denne forordnings artikel 4 for rapportering af
månedlige statistiske oplysninger vedrørende den forudgående
måned

Samme procedure som i tilfælde 3 finder anvendelse

10.

En fusion, hvor et halekreditinstitut (overtagende institution)
overtager et eller flere halekreditinstitutter (fusionerende institutioner), får virkning inden for perioden mellem udgangen af et
kvartal og den tidsfrist, der fastsættes af den relevante NCB i
henhold til denne forordnings artikel 4 for rapportering af
statistiske oplysninger vedrørende det forudgående kvartal, og
som følge af fusionen bliver halekreditinstituttet fuldt rapporteringspligtigt

Samme procedure som i tilfælde 4 finder anvendelse

11.

En fusion, hvor en fuldt rapporteringspligtig institution (overtagende institution) etableres på grundlag af fuldt rapporteringspligtige institutioner (fusionerende institutioner), får virkning
inden for perioden mellem udgangen af en måned og den
tidsfrist, der fastsættes af den relevante NCB i henhold til denne
forordnings artikel 4 for rapportering af månedlige statistiske
oplysninger vedrørende den forudgående måned

For reservekravsperioden efter fusionen beregnes det reservekrav,
som den overtagende institution er underlagt, på basis af et
reservegrundlag, hvor de fusionerende institutioners reservegrundlag aggregeres. De reservegrundlag, der skal aggregeres, er
de reservegrundlag, som havde været relevante i den pågældende
reservekravsperiode, såfremt fusionen ikke havde fundet sted. Der
indrømmes kun et enkelt engangsfradrag. Den overtagende institution påtager sig de fusionerende institutioners forpligtelser til at
rapportere statistiske oplysninger vedrørende måneden forud for
fusionen

12.

En fusion, hvor en fuldt rapporteringspligtig institution (overtagende institution) etableres på grundlag af et eller flere halekreditinstitutter og eventuelt en eller flere fuldt rapporteringspligtige institutioner (fusionerende institutioner), får virkning inden
for perioden mellem udgangen af et kvartal og den tidsfrist, der
fastsættes af den relevante NCB i henhold til denne forordnings
artikel 4 for rapportering af statistiske oplysninger vedrørende
det forudgående kvartal

For reservekravsperioden efter fusionen beregnes det reservekrav,
som den overtagende institution er underlagt, på basis af et
reservegrundlag, hvor de fusionerende institutioners reservegrundlag aggregeres. De reservegrundlag, der skal aggregeres, er
de reservegrundlag, som havde været relevante i den pågældende
reservekravsperiode, såfremt fusionen ikke havde fundet sted. Der
indrømmes kun et enkelt engangsfradrag. Den overtagende institution påtager sig de fusionerende institutioners forpligtelser til at
rapportere statistiske oplysninger vedrørende måneden eller kvartalet forud for fusionen, afhængigt af institutionen
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13.

En fusion, hvor et halekreditinstitut (overtagende institution)
etableres på grundlag af et eller flere halekreditinstitutter (fusionerende institutioner), får virkning inden for perioden mellem
udgangen af et kvartal og den tidsfrist, der fastsættes af den
relevante NCB i henhold til denne forordnings artikel 4 for
rapportering af statistiske oplysninger vedrørende det forudgående kvartal
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Fra reservekravsperioden efter fusionen og indtil den overtagende
institution for første gang efter fusionen har rapporteret kvartalsdata i henhold til de reducerede rapporteringskrav, som rapporteringspligtige halekreditinstitutter er underlagt som fastsat i denne
forordnings bilag II, beregnes det reservekrav, som den overtagende institution er underlagt, på basis af et reservegrundlag,
hvor de fusionerende institutioners reservegrundlag aggregeres.
De reservegrundlag, der skal aggregeres, er de reservegrundlag,
som havde været relevante i den pågældende reservekravsperiode,
såfremt fusionen ikke havde fundet sted. Der indrømmes kun et
enkelt engangsfradrag. Den overtagende institution påtager sig de
fusionerende institutioners forpligtelser til at rapportere oplysninger vedrørende kvartalet forud for fusionen

(1) Tabellen indeholder nærmere oplysninger om mere komplekse procedurer, som finder anvendelse i særlige tilfælde. I forbindelse med tilfælde, der ikke fremgår af tabellen,
anvendes de almindelige bestemmelser for rapportering af statistiske oplysninger og beregning af reservekrav som fastsat i artikel 3 i forordning (EF) nr. 2818/98.«

