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PROTOKOL
om statutten for Det Europxiske System af Centralbanker og Den Europziske Centralbank
DE H 0 J E KONTRAHERENDE PARTER,
SOM 0NSKER at fastsætte statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske
Centralbank, der er omhandler i artikel 4 A i Traktaten om Oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

ER BLEVET ENIGE O M felgende bestemmelser, der knyttes som bilag til Traktaten om Oprettelse af
Det Europziske Fællesskab.
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KAPITEL I

regeringen besiddelse og forvaltning af arbejdsbeholdninger i udenlandske valutaer.

ETABLERINGEN AF ESCB

Artikel I
Det Europziske System af Centralbanker
1.1. Det Europaeiske System af Centralbanker (ESCB),
og Den Europaiske Centralbank (ECB), oprettes i
henhold til Traktatens artikel 4 A; de udmer deres funktioner og deres virksomhed i overensstemmelse med
bestemmelserne i Traktaten og i denne statut.
1.2. I overensstemmelse med Traktatens artikel 106, stk.
1, bestir ESCB af ECB og af Medlemsstaternes centralbanker (de nationale centralbanker), idet Institut monemire luxembourgeois er Luxembourgs centralbank.
KAPITEL 11
ESCB's

MAL OG OPGAVER
Artikel 2

I overensstemmelse med Traktatens artikel 105, stk. 1, er
hovedmilet for ESCB at fastholde prisstabilitet. Uden at
malsactningen om prisstabilitet derved bernres, stetter
ESCB de generelle skonomiske politikker i Fællesskabet
med henblik p i at bidrage til gennemfeirelsen af Fællesskabets mil, som fastsat i Traktatens artikel 2. ESCB
handler i overensstemmelse med princippet om en Aben
markedseikonomi med fri konkurrence, som fremmer en
effektiv ressourceallokering, og i overensstemmelse med
principperne i Traktatens artikel 3 A.

Artikel 3
Opgaver
3.1. I overensstemmelse med Traktatens anikel 105, stk.
2, er de grundlæggende opgaver, der skal udferes af
ESCB:

- at formulere og gennemfeire Fa~llesskabetsmonetaere
politik;

3.3. I overensstemmelse med Traktatens artikel 105, stk.
5, bidrager ESCB til en smidig gennemfarelse af de
kompetente myndigheders politikker vedrarende tilsyn
med kreditinstitutterne og det finansielle systems stabilitet.

Artikel 4
Radgivende funktioner

I overensstemmelse med Traktatens artikel 105, stk.

4,

a) skal ECB heires

- om ethvert forslag til

fzllesskabsretsakt inden for
dens kompetenceomrader;

- af de nationale myndigheder om ethvert udkast til
retsforskrift inden for dens kompetenceomrader,
men inden for de rammer og pa de betingelser,
der fastsættes af Ridet efter fremgangsmaden i
artikel 42;

b) ECB kan forelzgge udtalelser for de relevante fællesskabsinstitutioner eller -organer eller nationale
myndigheder om spergsmal inden for dens kompetenceomrider.
Artikel 5
Indsamling af statistisk information
5.1. ECB skal med steitre fra de nationale centralbanker
indsamle den statistiske information, som er nedvendig
for at udfere ESCB's opgaver, enten fra de kompetente
nationale myndigheder eller direkte fra de eikonomiske
enheder. ECB skal samarbejde om disse spergsmhl med
fællesskabsinstitutionerne eller -0rganerne samt med de
kompetente myndigheder i Medlemsstaterne eller i
tredjelande og med internationale organisationer.

5.2. De nationale centralbanker skal i videst muligt
omfang udfore de opgaver, der er beskrevet i artikel 5.1.

- at foretage transaktioner i
ensstemmelse med
artikel 109;

udenlandsk valuta i overbestemmelserne i Traktatens

- at

5.3. ECB skal bidrage til harmoniseringen, nar denne er
nedvendig, af de regler og den praksis, der gzlder for
indsamling, udarbejdelse og udgivelse af statistikker
inden for dens kompetenceomrader.

- at fremme betalingssystemernes smidige funktion.

5.4. Ridet fastsaxter i overensstemmelse med fremgangs-

3.2. I overensstemmelse med Traktatens artikel 105, stk.
3, berarer artikel 3.1, tredje led, ikke Medlemsstaternes

miden i artikel 42, hvilke fysiske og juridiske personer,
der er undergivet anmeldelseshav, forskrifter om tavshedspligt og passende regler om handhævelse.

besidde og forvalte Medlemsstaternes officielle
valutareserver;

,
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Artikel 6
Internationalt samarbejde
6.1. I spnrgsmål o m internationalt samarbejde, som
vedrnrer ESCB's opgaver, afgnr ECB, hvordan ESCB
skal repræsenteres.
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9.3. I overensstemmelse med Traktatens artikel 106, stk.
3, e r ECB's besluttende organer Styrelsesridet o g Direktionen.

Artikel 10
Styrelsesrådet

6.2. ECB og - med dennes godkendelse - d e nationale
centralbanker kan deltage i internationale monetære
institutioner.
6.3. Bestemmelserne i artikel 6.1 o g 6.2 bernrer ikke
bestemmelserne i Traktatens artikel 109, stk. 4.
KAPITEL III

ESCB's ORGANISATION

Artikel 7

10.1. I overensstemmelse med Traktatens artikel 109 A,
stk. 1, bestir Styrelsesridet af medlemmerne af Direktionen o g cheferne for d e nationale centralbanker.
10.2. Medlemmerne af Styrelsesridet skal vrere personligt til stede for at have stemmeret, jf. d o g artikel 10.3.
Som en undtagelse fra denne regel kan den i artikel 12.3
omhandlede forretningsorden fastsætte, at Styrelsesridets
medlemmer kan afgive deres stemme ved anvendelse af
telekonferencer. I denne forretningsorden skal der endvidere fastsættes, at et medlem af Styrelsesrådet, som e r
forhindret i at stemme I en længere periode, kan udpege
en stedfortræder som medlem af Styrelsesrådet.

Uafhængighed

I overensstemmelse med Traktatens artikel 107 m i
hverken ECB, d e nationale centralbanker eller medlemmerne af disses besluttende organer under udnvelsen af
d e befqelser og gennemferelsen af d e opgaver og
pligter, som denne Traktat o g denne statut pilægger
dem, snge eller modtage instrukser fra fællesskabsinstitutioner eller -organer, fra nogen regering i en Medlemsstat eller fra noget andet organ. Fzllesskabets institutioner o g organer samt Medlemsstaternes regeringer
forpligter sig til at respektere dette princip o g til ikke
sege at 0ve indflydelse på, hvordan medlemmerne af
K B ' s o g d e nationale centralbankers besluttende
organer udferer deres opgaver.

Artikel 8
Generelt princip
ESCB skal styres af ECB's besluttende organer.

Artikel 9

Hvert medlem af Styrelsesrådet har en stemme, jf. d o g
artikel 10.3 o g 11.3. Hvis ikke andet e r fastsat i nzrvlerende statut, trzffer Styrelsesridet afgnrelse med simpelt
flertal. Ved stemmelighed e r formandens stemme afg0rende.
Styrelsesridet e r beslutningsdygtigt, nar mindst t o tredjedele af medlemmerne er til stede. Hvis Styrelsesridet
ikke er beslutningsdygtigt, kan formanden indkalde til et
ekstraordinzrt mnde, på hvilket der kan trzffes afgnrelse uden hensyn til reglen om beslutningsdygtighed.
10.3. Ved beslutninger, der træffes i henhold til artikel
28, 29, 30, 32, 33 o g 51, skal Styrelsesridets medlemmers stemmer vægtes i overensstemmelse med de nationale centralbankers andel af ECB's indskudte kapital.
Direktionsmedlemmernes stemmevægt er nul. En afgarelse anses for a t være vedtaget med kvalificeret flertal,
hvis dette flertal udgei- mindst to tredjedele af ECB's
indskudte kapital o g reprmenterer mindst halvdelen af
indehaverne af kapitalandele. Hvis en centralbankchef er
forhindret i at v z r e til stede, kan denne udpege en stedfortræder, der afgiver den vægtede stemme.

Den Europaeiske Centralbank
9.1. ECB, som i overensstemmelse med Traktatens
artikel 106, stk. 2, har status som juridisk person, nyder i
hver Medlemsstat den mest vidtgående rets- og handleevne, som den pågældende stats lovgivning tillægger juridiske personer; ECB kan navnlig erhverve o g afhænde
fast ejendom o g Insnre samt o p t r z d e som part i retssager.
9.2. ECB skal sikre, at de opgaver, som er overdraget
ESCB i medfnr af Traktatens artikel 105, stk. 2, 3 o g 5,
bliver udfnrt, enten ved ECB's egne aktiviteter i henhold
til nzrvaorende statut eller af d e nationale centralbanker i
henhold til artikel 12.1 o g 14.

10.4. Moderne e r fortrolige. Styrelsesridet kan beslutte
at offentliggnre resultatet af sine dreftelser.
10.5. Styrelsesrådet mndes mindst 10 gange o m iret.

Artikel f I
Direktionen
11.1. I overensstemmelse med Traktatens artikel 109 A,
stk. 2, litra a), bestir Direktionen af formanden, næstformanden o g fire andre medlemmer.
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Medlemmerne skal udfere deres hverv p i fuld tid. Intet
medlem mi, medmindre Styrelsesridet undtagelsesvis
giver tilladelse hertil, patage sig nogen anden beskæftigelse, uanset om den aflennes eller ej.
11.2. I overensstemmelse med Traktatens artikel 109 A,
stk. 2, litra b), udnævnes formanden, næstformanden
samt de evrige medlemmer af Direktionen blandt
personer, som er værdige i almindeligt omdemme, og
som har professionel erfaring i monetære forhold eller i
bankvæsen, efter fælles overenskomst mellem Medlemsstaternes regeringer p i stats- eller regeringschefsniveau
p i grundlag af en indstilling fra Ridet, efter hering af
Europa-Parlamentet og Styrelsesridet.
Deres embedsperiode er p i 8 i r , og mandatet kan ikke
fornyes.
Kun statsborgere i Medlemsstaterne
medlemmer af Direktionen.

kan
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ningen med reserver i ESCB, og fastsætter de nedvendige retningslinjer for beslutningernes gennemferelse.
Direktionen skal gennemfere den monetære politik i
overensstemmelse med de retningslinjer og beslutninger,
der er vedtaget af Styrelsesridet. I den forbindelse skal
Direktionen give de nationale centralbanker de nadvendige instrukser. Endvidere kan Direktionen f i delegeret
visse befejelser ved beslutning truffet af Styrelsesrådet.

I det omfang, det skannes muligt og hensigtsmæssigt, og
med forbehold af bestemmelserne i denne artikel,
anvender ECB de nationale centralbanker til at udfprre
transaktioner, der henherer under ESCB's opgaver.
12.2. Direktionen er ansvarlig for forberedelsen af
mederne i Styrelsesridet.

være

11.3. Ansættelsesvilkirene for Direktionens medlemmer,
især deres aflenning, pensioner og andre sociale ydelser,
aftales i kontrakter med ECB og fastsættes af Styrelsesridet efter forslag fra en komite, der bestir af tre
medlemmer udnævnt af Styrelsesridet og tre medlemmer
udnævnt af Ridet. Direktionens medlemmer har ikke
stemmeret i spergsmil, som er omfattet af dette stykke.
11.4. Hvis et direktionsmedlem ikke længere opfylder de
betingelser, som er nedvendige for udferelsen af
medlemmets pligter, eller hvis vedkommende har begiet
en alvorlig forseelse, kan Domstolen afskedige
medlemmet efter indstilling fra Styrelsesridet eller
Direktionen.

12.3. Styrelsesridet vedtager en forretningsorden, som
fastlægger den interne organisation af ECB og dens
besluttende organer.
12.4. De ridgivende funktioner, som er anfert i artikel
4, skal udferres af Styrelsesridet.

12.5. Styrelsesridet skal træffe de beslutninger, der er
anfert i artikel 6.

Artikel 13
Formanden

13.1. Formanden, eller i dennes fravær næstformanden,
leder mederne i ECB's Styrelsesrid og Direktion.

11.5. Alle personligt tilstedeværende direktionsmedlemmer har ret til at stemme og har til det formil én
stemme. Hvis ikke andet er fastsat, træffer Direktionen
afgerelse med simpelt flertal af de afgivne stemmer. Ved
stemmelighed er formandens stemme afgerende. De
nærmere bestemmelser for afstemning fastlægges i den i
artikel 12.3 omhandlede forretningsorden.

13.2. Med forbehold af artikel 39 repræsenterer
formanden eller en af denne udpeget person ECB i
forhold til omverdenen.

11.6. Direktionen er ansvarlig for ECB's lebende forretninger.

De nationale centralbanker

11.7. Hvis en stilling som medlem af Direktionen bliver
ledig, skal der udnævnes et nyt medlem efter bestemmelserne i anikel 11.Z.

Artikel 12
De besluttende organers ansvarsomrider
12.1. Styrelsesridet fastsætter de retningslinjer og træffer
de beslutninger, der er nprdvendige for at udfere de
opgaver, der er pilagt ESCB i henhold til Traktaten og
denne statut. Styrelsesrådet udformer Fallesskabets
monetære politik, herunder - når det er hensigtsmæssigt
- beslutninger om mellemliggende pengepolitiske
milsætninger, om officielle rentesatser og om forsy-

Artikel 14

14.1. I overensstemmelse med Traktatens artikel 108
sikrer hver Medlemsstat senest p i datoen for ESCB's
oprettelse, at dens nationale lovgivning, herunder statutterne for dens nationale centralbank, er forenelige med
Traktaten og denne statut.
14.2. Statutterne for de nationale centralbanker skal især
tilsikre, at embedsperioden for en chef for en national
centralbank er mindst 5 år.
En centralbankchef kan kun afskediges, hvis vedkommende ikke langere opfylder de betingelser, som er
nedvendige for udferelsen af dennes pligter, eller hvis
vedkommende har begiet en alvorlig forseelse. En
beslutning om afskedigelse kan af den pigældende

Nr. C 191/72

De Europziske Fzllesskabers Tidende

centralbankchef eller af Styrelsesridet indbringes for
Domstolen under piberibelse af, at Traktaten eller en
gennemforelsesretsakt hertil er overtridt. Sagen skal
anlægges inden to mineder fra offentliggorelsen af
nævnte beslutning, eller dens meddelelse til klageren,
eller i mangel heraf fra den dato, p i hvilken klageren
blev bekendt med beslutningen.
14.3. De nationale centralbanker udger en integrerende
del af ESCB og skal udfore deres funktioner i overensstemmelse med ECB's retningslinjer og instrukser. Styrelsesridet tr*ffer de nadvendige foranstaltninger for at
sikre, at retningslinjer og instrukser fra ECB efterleves,
og det kan forlange, at alle nedvendige oplysninger
stilles til ridighed for det.
14.4. De nationale centralbanker kan udfore funktioner,
som ikke er nzvnt i nærværende statut. medmindre
Styrelsesridet med et flertal p i to trediedele af de
afgivne stemmer beslutter, at disse funktioner strider
mod ESCB's mil og opgaver. Sidanne funktioner
udferes på de nationale centralbankers eget ansvar og
for deres egen regning og risiko og betragtes ikke som
en del af ESCB's funktioner.
Artikel I I
Pligt til at aflægge beretninger

15.1. ECB skal mindst hvert kvartal udarbejde og offentliggore beretninger om ESCB's aktiviteter.
15.2. En konsolideret oversigt over ESCB's finansielle
stilling skal offentliggeres hver uge.
15.3. I overensstemmelse med Traktatens artikel 109 B,
stk. 3, skal ECB fremsende en irsberetning om ESCB's
aktiviteter og om den monetzre politik i det foregiende
og det indevzrende år til Europa-Parlamentet, Ridet og
Kommissionen og ogsi til Det Europæiske Rid.
15.4. De i denne artikel nævnte beretninger og oversigter stilles vederlagsfrit til rådighed for interesserede.
Artikel 16
Pengesedler

I overensstemmelse med Traktatens artikel 105 A, stk. 1,
har Styrelsesridet eneret til at bemyndige udstedelse af
pengesedler i Faollesskabet. ECB og de nationale centralbanker kan udstede pengesedler. De pengesedler, der
udstedes af ECB og de nationale centralbanker, er de
eneste, der har status som lovlige betalingsmidler i
Fællesskabet.
ECB skal s i vidt muligt overholde eksisterende praksis
for udstedelse og udformning af pengesedler.
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KAPITEL TV
ESCB's MONETÆRE FUNKTIONER OG
TRANSAKTIONER

Artikel 17
Konti i ECB og de nationale centralbanker

Til gennemforelse af deres transaktioner kan ECB og de
nationale centralbanker ibne konti for kreditinstitutter,
offentlige myndigheder og andre markedsdeltagere og
kan modtage aktiver, herunder indskrevne vaordipapirer,
som sikkerhed.
Artikel 18
Markedsoperationer og långivning

18.1. For at opfylde ESCB's mil og udfore sine opgaver
kan ECB og de nationale centralbanker:

- deltage i de finansielle markeder dels ved at kobe og
sælge fordringer og pengemarkedsinstrumenter (til
omgiende levering eller p i termin), dels ved
genkobsforretninger og dels ved lingivning og
lintagning i sådanne fordringer og instrumenter,
hvad enten transaktinnerne sker i fællesskabsvalutaer,
i tredjelands valutaer eller i ædelmetaller;

- udfere linetransaktioner med kreditinstitutter og
andre markedsdeltagere,
passende sikkerhed.

hvor

lin

ydes

imod

18.2. ECB fastlægger generelle principper for markedsoperationer og Iingivning, der udfiares af ECB eller af de
nationale centralbanker, herunder for offentliggerelse af
de betingelser, hvorunder de er rede til at indgi i
sidanne transaktioner.

Mindstereserver

19.1. ECB kan kræve. at kreditinstitutter, der er
etableret i Medlemsstatcrne, holder mindstereserver p i
konti hos ECB og de nationale centralbanker for at
opfylde milene for den rnonetzre politik, jf. dog artikel
2. Reglerne om beregning og fastszttelse af de krzvede
mindstereserver kan udfærdiges af Styrelsesrådet. I
tilfælde af manglende overholdelse af reservekravene er
ECB berettiget til at pilægge strafrente og andre sanktioner med tilsvarende virkning.
19.2. Med henblik p i anvendelsen af denne artikel skal
Ridet efter fremgangsmåden i artikel 42 fastsætte grundlaget for mindstereserverne og de maksimale tilladte
forhold mellem disse reserver og grundlaget herfor samt
passende sanktioner i tilfzlde af manglende efterlevelse.
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Artikel 20
Andre instmmenter til monetær kontrol
Styrelsesridet kan med et flertal p i to tredjedele af d e
afgivne stemmer beslutte a t anvende andre metoder til
monetzr kontrol, som det finder hensigtsmzssige under
hensyn til artikel 2.
R i d e t skal efter fremgangsmiden i artikel 42 fastlzgge
s ~ d a n n emetoders omfang, hvis de indebcerer forpligtelser for tredjemand.

Artikel 21
Transaktioner med offentlige myndigheder
21.1. I overensstemmelse med Traktatens artikel 104 e r
det ECB og de nationale centralbanker forbudt at give
fællesskabsinstitutioner o g -organer, centralregeringer,
regionale, lokale eller andre offentlige myndigheder,
andre organer inden for den offentlige sektor eller
offentlige foretagender i Medlemsstaterne mulighed for
at foretage overtræk eller at yde dem andre former for
kreditfaciliteter, o g det samme gzlder ECB's o g de
nationalc centralbankers knb af gældsinstrumenter
direkte fra disse.
21.2. ECB o g de nationale centralbanker kan optrzde
som fiskal agent for de i artikel 21.1 omhandlede institutioner, organer mv.
21.3, Bestemmelserne i denne artikel omfatter ikke
offentligt ejede kreditinstitutter, der i forbindelse med
forsyning med reserver fra centralbanker skal have
samme behandling fra de nationale centralbankers o g
ECB's side som private kreditinstitutter.

andre aktiver i hvilken som helst form, der lyder p i
regningsenheder eller ethvert lands valuta;
besidde o g forvalte d e i denne artikel n m n t e aktiver;
udfnre alle slags bankforretninger med tredjelande o g
internationale organisationer, herunder lintagning o g
lingivning.

Artikel 24
Andre transaktioner
U d over de transaktioner, der fnlger af systemets
opgaver, kan ECB og de nationale centralbanker foretage transaktioner vedrarende deres administration eller
deres personale.
KAPITEL V
TILSYNSVIRKSOMHED

Artikel 2S
Tilsynsvirksomhed
25.1. ECB kan ridgive og blive konsulteret af Ridet,
Kommissionen
og Medlemsstaternes
kompetente
myndigheder angiende anvendelsesomridet for o g
gennemfnrelsen af fzllesskabslovgivningen vedrnrende
tilsynet med kreditinstitutter o g stabiliteten af det finansielle system.
25.2. I overensstemmelse med en afgnrelse truffet af
Radet i henhold til Traktatens artikel 105, stk. 6, kan

ECB udfore specifikke opgaver vedrnrende politikker
med hensyn til tilsynet med kreditinstitutter o g andre
finansielle institutioner bortset fra forsikringsselskaber.

Artikel 22
Clearing- og betalingssystcmer
Med henblik p& at sikre effektive o g pilidelige clearingo g betalingssystemer inden for Fzllesskabet o g over for
tredjelande kan ECB og de nationale centralbanker
tilbyde faciliteter, o g ECB kan udstede forordninger.

Artikel 23
Eksterne transaktioner
ECB o g d e nationale centralbanker kan:

- etablere relationer

med centralbanker o g finansielle
institutioner i andre lande og, hvis det er hensigtsrnzssigt, med internationale organisationer;

- erhverve

og szlge enhver form for valutaaktiver og
zdelmetaller til omgiende levering eller p i termin;
begrebet »valutaaktiva omfatter vzrdipapirer og alle

KAPITEL V1
FINANSIELLE BESTEMMELSER FOR ESCB

Artikel 26
Regnskab
26.1. Regnskabsiret for ECB og d e nationale centralbanker begynder den fnrste dag i januar o g udlaber den
sidste dag i december.
26.2. ECB's irsregnskab skal udfzrdiges af Direktionen
efter principper fastlagt af Styrelsesridet. Regnskabet
skal godkendes af Styrelsesradet o g derefter offentliggores.
26.3. Direktionen skal til analytiske og operationelle

formal udfzrdige en konsolideret balance for ESCB, som
skal omfatte de af de nationale centralbankers aktiver o g
passiver, som horer ind under ESCB.
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26.4. Med henblik p i anvendelsen af denne artikel fastsætter Styrelsesridet de nedvendige regler for en standardisering af bogforingen og af beretningerne om de
transaktioner, der er foretaget af de nationale centralbanker.

Artikel 27
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af den pigældende Medlemsstats andel af
Fællesskabets bruttonationalprodukt i markedspriser,
som opgjort de seneste fem i r forud for det næstsidste i r fer ESCB's oprettelse.

Procentdelene rundes op til det nærmeste multiplum af
0,05 procentpoint.

Revision
27.1. ECB's og de nationale centralbankers regnskaber
revideres af uafhængige eksterne revisorer, der indstilles
af Styrelsesridet og godkendes af Ridet. Revisorerne
skal have fri adgang til alle ECB's og de nationale
centralbankers boger og konti og skal have adgang til al
information om disses transaktioner.
27.2. Traktatens artikel 188 C gælder kun for efterprmning af, hvor effektiv ECB's forvaltning er i operationel
henseende.

Artikel 28
ECB's kapital
28.1. ECB's kapital, som bliver operationel, nar ECB
indleder sit virke, skal udgere 5 000 mio. ECU. Kapitalen kan udvides med de belob, som Styrelsesridet
beslutter med det i artikel 10.3 omhandlede kvalificerede
flertal inden for de grænser og under de vilkir, der fastsættes af Ridet efter fremgangsmiden i artikel 42.
28.2. De nationale centralbanker er de eneste indskydere
og ejere af ECB's kapital. Kapitalindskuddet bestemmes
efter den fordelingsnegle, der er fastsat i overensstemmelse med artikel 29.
28.3. Styrelsesridet fastsætter med det i artikel 10.3
omhandlede kvalificerede flertal, i hvilket omfang og i
hvilken form kapitalen skal indbetales.
28.4. Med forbehold af artikel 28.5 kan de nationale
centralbankers kapitalandele i ECB ikke overdrages,
pantsættes eller gores til genstand for udlæg.
28.5. Safremt den fordelingsnogle, som der henvises til i
artikel 29, ændres, omfordeler de nationale centralbanker deres kapitalandele imellem sig i nadvendigt
omfang for at sikre, at fordelingen af kapitalandelene
svarer til den ændrede fordelingsnegle. Styrelsesradet
fastlzgger de nærmere vilkir for sidanne omfordelinger.

Artikel 29
Fordelingsnegle for kapitalindskud
29.1. N i r ESCB og ECB er blevet oprettet i overensstemmelse med fremgangsmiden i artikel 109 L, stk. 1, i
denne Traktat, fastsættes fordelingsnoglen for kapitalindskuddet i ECB. Der tildeles hver national centralbank
en vægt i denne fordelingsnogle, der er lig med summen
af:

- 50%

af den pagældende Medlemsstats andel af
Fællesskabets befolkning det næstsidste i r forud for
ESCB's oprettelse;

29.2. De statistiske data med henblik p i anvendelsen af
denne artikel tilvejebringes af Kommissionen i overensstemmelse med de regler, der vedtages af Radet efter
fremgangsmiden i artikel 42.
29.3. De vægte, der tildeles de nationale centralbanker,
justeres hvert femte i r efter ESCB's oprettelse i analogi
med bestemmelserne i artikel 29.1. Den ændrede fordelingsnogle fir virkning den forste dag i det felgende ar.
29.4. Styrelsesradet træffer alle andre foranstaltninger,
der er nedvendige for anvendelsen af denne artikel.

Artikel 30
Overfersel af vaiutareserveaktiver til ECB
30.1. Med forbehold af artikel 28 forsynes ECB af de
nationale centralbanker med valutareserveaktiver, bortset
fra Medlemsstaternes valutaer, ECU, IMF-reservestillinger og SDR, svarende til et belob p3 op til 50 000 mio.
ECU. Styrelsesradet beslutter, hvor stor en del der skal
indbetales til ECB efter dens oprettelse, og hvor store
belob der skal indbetales p& senere tidspunkter. ECB skal
have fuld ret til at besidde og forvalte de valutareserver,
der overfores til den, og anvende dem til de formal, der
er fastsat i denne statut.
30.2. Den enkelte nationale centralbanks bidrag fastsættes i forhold til dens andel i ECB's indskudte kapital.
30.3. ECB krediterer hver national centralbank med en
fordring, der svarer til bidragets storrelse. Styrelsesradet
fastsætter palydende og forrentning af disse fordringer.
30.4. ECB kan indkalde valutareserveaktiver ud over den
i artikel 30.1 fastlagte grænse i overensstemmelse med
artikel 30.2 inden for de grænser og p i de vilkir, der
fastsættes af Ridet efter fremgangsmaden i artikel 42.
30.5. ECB kan besidde og forvalte IMF-reservestillinger
og SDR samt serge for sammenlægning af sidanne
aktiver.
30.6. Styrelsesr2det trzffer alle andre foranstaltninger,
der er nedvendige for anvendelsen af denne artikel.
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Artikel 31
D e nationale centralbankers valutareserveaktiver
31.1. De nationale centralbanker har ret til at udfnre
transaktioner til opfvldelse af deres forpligtelser over for
internationale organisationer i overensstemmelse med
artikel 23.
3 1.2. Alle andre transaktioner i valutareserveaktiver, som
forbliver i d e nationale centralbanker efter d e overfnrd e r , der e r nzvnt i artikel 30, samt Medlemsstaternes
transaktioner med deres a r b e j d s b e h ~ l d n i n ~ ei r udenlandsk valutaer skal over en bestemt grænse, der skal
fastsættes i medfer af artikel 31.3, godkendes af ECB for
at sikre overensstemmelse med Faollesskabets valutakurspolitik o g pengepolitik.
31.3. Styrelsesrådet skal udstede retningslinjer med
henblik på at lette gennemfnrelsen af disse transaktioner.

Kompensationen skal have en form, som Styrelsesridet
finder passende; sadanne belnb kan udlignes med d e
nationale centralbankers monetrere indtægter.
32.5. Summen af de nationale centralbankers monetære
indtægter fordeles mellem disse banker indbyrdes i
forhold til deres indbetalte andele i ECB's kapital med
forbehold af beslutninger. der mitte blive truffet af
Styrelsesr5det i overensstemmelse med artikel 33.2.
32.6. Udligningen o g betalingen af saldi hidrarende fra
fordelingen af d e monetzere indtregter foretages af ECB i
overensstemmelse med d e retningslinjer, der fastsættes af
Styrelsesridet.

32.7. Styrelsesrådet trzffer alle andre foranstaltninger,
der er nndvendige for anvendelsen af denne artikel.

Fordeling af ECB's nettooverskud o g -tab

Artikel 32

33.1. ECB's nettooverskud overfnres på f d g e n d e mide:

Fordeling af d e nationale centralbankers monetzre
indtægter

a) e t beleb, hvis srarrelse fastszettes af Styrelsesrådet, og
som ikke må overstige 20 O/o af nettooverskuddet,
overfnres til den almindelige reservefond inden for en
gramse på 100 O/o af kapitalen;

32.1. D e nationale centralbankers indtægter i forbindelse
med deres udf0relse af ESCB's pengepolitiske opgaver, i
det folgende benævnt »de monetære indmgter*, fordeles
ved udgangen af hven regnskabsir i overensstemmelse
med bestemmelserne i denne artikel.
32.2. Med forbehold af artikel 32.3 er stnrrelsen af den
enkelte nationale centralbanks monetære indtægter identisk med den årlige indtzgt, som den har af de aktiver,
den besidder som modvaordi for seddelomlsbet samt for
forpligtelserne i forbindelse med kreditinstitutternes
indlin. Disse aktiver aremærkes af de nationale centralbanker i overensstemmelse med de retningslinjer, som
Stvrelsesrådet fastsætter
32.3. Hvis Styrelsesridet efter indledningen af tredje
fase finder. at de nationale centralbankers balancestruktur ikke giver mulighed for at anvende artikel 32.2,
kan det med kvalificeret flertal beslutte, at d e monetære
indtægter uanset artikel 32.2 skal beregnes efter en
anden metode i en periode, der h q s t m i være p i fem i r .

b) det resterende nettooverskud fordeles til indehaverne
af kapitalandele i ECB i forhold til deres andel i den
indskudte kapital.
33.2. Hvis ECB lider et tab, kan dette udlignes af ECB's
almindelige reservefond o g om nodvendigt efter en
beslutning truffet af Stkrelsesrådet, af de monetære
indtzgter i det pigzldende regnskabsår i forhold t i l o g
o p til de beleb, der fordelrs mellem de nationale centralbanker i overensstemmelse med artikel 32.5.
LIPITEL VII
ALMINDELIGE BESTEMMELSER

.4 rtikel 34
Retsakter
34.1. I overensstemmelse med Traktatens artikel 10s A
skal ECB

32.4. Den enkelte nationale centralbanks monetzre
indtaogter reduceres med et beleb svarende til den p i g z l dende centralbanks rentebetalinger p5 forpligtelser i
forbindelse med kreditinstitutters indlån i overensstemmelse med artikel 19

- udstede forordninger I det omfang, det er nodvendigt

Styrelsesrådet kan beslutte at yde d e nationale centralbanker en kompensation for deres udgifter i forbindelse
med seddeludstedelse eller under exceptionelle omstændigheder for srerlige tab i forbindelse med transaktioner
som led i den monctare politik, der er udfnrt for ESCB.

- vedtage d e beslutninger, der e r nodvendige for at

for at gennemfnre d e opgaver, der er fastlagt i artikel
3.1, fnrste led, o g i artikel 19.1, 22 eller 25.2, samt I
tilfælde, der fastsrettes i de retsakter vedtaget af
Rådet, der er naovnt I artikel 42;

udfere de opgaver, der e r pilagt ESCB efter Traktaten o g denne statut;
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- rette henstillinger og afgive udtalelser.

34.2. En forordning er almengyldig. Den er bindende i
alle enkeltheder og gælder udmiddelbart i hver
Medlemsstat. Henstillinger og udtalelser er ikke
bindende.

En beslutning er bindende i alle enkeltheder for dem,
den angiver at vaere rettet til.
Traktatens artikel 190- 192 gaelder for forordninger og
beslutninger vedtaget af ECB.
ECB kan beslutte at offentliggere sine beslutninger,
henstillinger og udtalelser.
34.3. Inden for de grænser og p i de vilkir, der vedtages
af Ridet efter fremgangsmiden i artikel 42, skal ECB
være berettiget til at pilægge foretagender beder eller
tvangsbeder i tilfælde af manglende opfyldelse af forpligtelser i henhold til dens f~rorclnin~er
og beslutninger.
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sine bemærkninger. Retter den pigældende nationale
centralbank sig ikke efter den fremsatte udtalelse inden
for den frist, der er fastsat af ECB, kan denne indbringe
sagen for Domstolen.

Artikel 36

36.1. Styrelsesradet fastsætter p i forslag af Direktionen
ansættelsesvilkarene for ECB's ansatte.
36.2. Domstolen har kompetence til at træffe afgerelse i
enhver tvist mellem ECB og dens ansatte inden for de
rammer o g p i de betingelser, der er fastsat i ansættelsesvilkirene.

Artikel 37
Hjemsted
Afgerelsen om ECB's hjemsted træffes inden udgangen
af 1992 efter fælles overenskomst af Medlemsstaternes
regeringer p i stats- og regeringschefsniveau.

Artikel 31
Artikel 38
Domstolskontrol mv.
35.1. ECB's handlinger eller unclladelser bedemmes eller
fortolkes af Domstolen i de tilfa4de og p i de vilkir, der
er fastlagt i denne Traktat. ECB kan anlægge sag i de
tilfælde og p i de vilkir, der er fastlagt i Traktaten.
35.2. Tvister mellem ECB p i den ene side og dens
kreditorer, debitorer eller nogen anden person pa den
anden side afgeres af de kompetente nationale domstole,
medmindre Domstolen er tillagt kompetence.
35.3. ECB er ansvarlig efter Triktatens artikel 215. De
nationale centralbanker er ansvarlige efter deres respektive nationale lovgivning.
35.4. Domstolen har kompetence til at træffe afgerelse i
henhold til en voldgiftsklausul, som indeholdes i en af
ECB eller en p i ECB's vegne indgiet offentligretlig eller
privatretlig aftale.

Tavshedspligt
38.1. Medlemmerne af de besluttende organer og ECB's
og de nationale centralbankers ansatte er - selv efter at
deres hverv er ophert - forpligtet til ikke at give oplysning om forhold, som ifelge deres natur er tjenestehemmeligheder.
38.2. Personer med adgang til oplysninger, der er
omfattet af fællesskabslovgivning, der pilægger tavshedspligt, er underlagt denne lovgivning.

Artikel 39

ECB tegnes over for tredjemand af formanden eller to
direktionsmedlemmer eller to af ECB's ansatte, som af
formanden er beherigt bemyndiget til at underskrive p i
ECB's vegne.

Artikel 40

35.5. ECB's afgerelse om at indbringe en sag for
Domstolen skal træffes af Styrelsesridet.

Privilegier og immuniteter

35.6. Domstolen har kompetenc: til at træffe afgerelse i
tvister vedrerende de nationale centralbankers opfyldelse
af deres forpligtelser i henholc til denne statut. Hvis
ECB finder, at en national centralbank har undladt at
opfylde en af sine forpligtelser i henhold til denne statut,
skal den fremsiætte en begrundet udtalelse efter at have
givet den nationale centralbank lejlighed til at fremsætte

ECB nyder p i Medlemsstaternes omride de privilegier
og immuniteter, der er nedvendige for udferelsen af
dens opgaver, p i de vilkir, der er fastsat i protokollen
vedrerende De Europæiske Fællesskabers privilegier og
immuniteter, der er knyttet som bilag til Traktaten om
Oprettelse af et Fælles Rid og en Fælles Kommission for
De Europaeiske Faellesskaber.
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KAPITEL VIII

PROCEDURE FOR ÆNDRING AF STATUTTEN OG
SUPPLERENDE FORSKRIFI'ER

Artikel 41
Forenklet aendringsprocedure
4 1.1. I overensstemmelse med Traktatens artikel 106,
stk. 5, kan artikel 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24,
26, 32.2, 32.3, 32.4, 32.6, 33.1.a) og 36 i denne statut
ændres af Ridet, der træffer afgerelse enten med kvalificeret flertal efter henstilling fra ECB og efter hering af
Kommissionen eller med enstemmighed p i forslag af
Kommissionen og efter hering af ECB. I begge tilfælde
kræves der samstemmende udtalelse fra Europa-Parlamentet.
41.2. En henstilling fra ECB i medfer af denne artikel
kræver enstemmig beslutning truffet af Styrelsesriidet.

Artikel 42

43.5. Ved *indehavere af kapitalandele* forstas *centralbankerne i Medlemsstater uden dispensationu i artikel
10.3 og 33.1.
43.6. Ved wECB's indskudte kapital* forstis *ECB's
kapital indskudt af centralbankerne i Medlemsstater
uden dispensation* i artikel 10.3 og 30.2.

Artikel 44
Overgangsopgaver for ECB
ECB overtager de af EMI's opgaver, der som folge af
dispensationer for en eller flere Medlemsstater fortsat
skal udferes i tredje fase.
ECB yder ridgivning i forbindelse med forberedelsen af
ophavelsen af de dispensationer, der er fastsat i Traktatens artikel 109 K.

Supplerende forskrifter

I overensstemmelse med Traktatens artikel 106, stk. 6,
skal Ridet straks efter beslutningen om datoen for overgangen til tredje fase med kvalificeret flertal enten p i
forslag af Kommissionen og efter hering af EuropaParlamentet og ECB eller efter en henstilling fra ECB og
efter hering af Europa-Parlamentet og Kommissionen
vedtage de bestemmelser, der er nævnt i artikel 4, 5.4,
19.2, 20, 28.1, 29.2, 30.4 og 34.3 i denne statut.
KAPITEL IX
OVERGANGSBESTEMMELSER OG ANDRE
BESTEMMELSER FOR ESCB

Artikel 4 5
ECB's GentrcUe Råd
45.1. Med forbehold af Traktatens artikel 106, stk. 3,
nedsættes Det Generelle Rid som ECB's tredje besluttende organ.
45.2. Det Generelle Rad bestir af formanden og næstformanden for ECB samt af cheferne for de nationale
centralbanker. De mrige medlemmer af Direktionen kan
deltage i mederne i Det Generelle Riid uden stemmeret.

Artikel 43

45.3. Det Generelle Rads ansvarsomrider er anfert i
deres helhed i artikel 47 I denne statut.

Almindelige bestemmelser

Artikel 46

43.1. En dispensation som omhandlet i artikel 109 K,
stk. 1, i denne Traktat indebærer, at felgende artikler i
denne statut ikke paferer den bererte Medlemsstat
nogen rettigheder eller forpligtelser: 3, 6, 9.2, 12.1, 14.3,
16, 18, 19, 20, 22, 23, 26.2, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 50 og
52.
43.2. Centralbankerne i Medlemsstater med dispensation
som omhandler i Traktatens artikel 109 K, stk. 1, bevarer
deres befajelser pa den monetære politiks omride i
henhold til national lovgivning.
43.3. I overensstemmelse med Traktatens artikel 109 K,
stk. 4, forstis ved »Medlemsstater« ~Medlemsstateruden
dispensation* i felgende artikler i denne statut: 3, 11.2,
19, 34.2 og 50.
43.4. Ved nnationale centralbanker« forstis wentralbanker i Medlemsstater uden dispensation. i felgende

Forretningsorden for Det Genereile Rad
46.1. Formanden, eller i dennes fravær næstformanden
for ECB, leder mederne i ECB's Generelle Rad.
46.2. Formanden for Ridet og et medlem af Kommissionen kan deltage i mederne i Det Generelle Rad uden
stemmeret.
46.3. Formanden forbereder mederne i Det Generelle
Rid.
46.4. Uanset artikel 12.3 fastsaetter Det Generelle Rad
selv sin forretningsorden.
46.5. Sekretariatet for Det Generelle Rid stilles til
ridighed af ECB.

Nr. C 191/78

De Europæiske Fzllesskabers Tidende

Artikel 47
Det Generelle M& a n s v a r s o d d e r
47.1. Det Generelle R i d skal

- udfore de opgaver, der er omhandlet i artikel 44;
- bidrage

til de radgivende
omhandlet i artikel 4 og 25.1.

funktioner,

der

er

29. 7. 92

samme omfang som centralbankerne i andre Medlemsstater uden dispensation og overfare valutareserveaktiver
til ECB i overensstemmelse med artikel 30.1. Det belsb,
der skal overfmes, fastsaottes ved at gange ECU-vardien,
beregnet efter de gældende vekselkurser, af de valutareserveaktiver, som allerede er blevet overfran til ECB i
overensstemmelse med artikel 30.1, med forholdet
mellem antallet af kapitalandele indskudt af den pågældende nationale centralbank og antallet af kapitalandele,
der allerede er indbetalt af de svrige nationale centralbanker.

47.2. Det Generelle R i d skal bidrage til:

- indsamlingen af statistisk information som omhandlet
i artikel 5 ;

- ECB's beretninger som omhandlet i artikel 15;
- udarbejdelsen af de regler, der er nadvendige for
anvendelsen af artikel 26, som omhandlet i artikel
26.4;

- vedtagelsen af alle andre foranstaltninger, der er
nsdvendige for anvendelsen af artikel 29, som
omhandlet i artikel 29.4;

- fastsættelsen

af ansættelsesvilkirene
ansatte, som omhandlet i artikel 36.

for

ECB's

47.3. Det Generelle R i d skal bidrage til de nsdvendige
forberedelser med henblik p i den uigenkaldelige fastlasning af vekselkurserne for valutaerne i Medlemsstater
med dispensation over for valutaerne eller den fælles
valuta i de Medlemsstater, der ikke har dispensation,
som omhandlet i Traktatens artikel 109 L, stk. 5.
47.4. Det Generelle R i d underrettes af formanden for
ECB om Styrelsesridets afgerelser.

Artikel 48
Overgangsbestemmelser vedrerende ECB's kapital
I medfm af artikel 29.1 skal hver enkelt af de nationale
centralbanker tildeles en vzgt i fordelingsnsglen for
kapitalindskuddet i ECB. Uanset artikel 28.3 skal
centralbankerne i Medlemsstater med dispensation ikke
indbetale deres kapitalandele, medmindre Det Generelle
Rad med et flertal, der udgar mindst to tredjedele af
ECB's indskudte kapital og repræsenterer mindst halvdelen af indehaverne af kapitalandele, beslutter, at der
skal indbetales en rninimumsprocentdel som bidrag til
ECB's driftsudgifter.

Artikel 49
Senere indbetaling af k a p i d , reserver og hensottelser i
ECB
49.1. En centralbank i en Medlemsstat, hvis dispensation
er blevet ophzvet, skal indbetale sin kapitalandel i ECB i

49.2. Ud over den indbetaling, der skal foretages i
medfm af artikel 49.1, skal den pågzldende centralbank
bidrage til ECB's reserver, til de hensættelser, der svarer
til reserver, samt til det beleb, der stadig skal afszttes til
reserver og hensættelser svarende til saldoen p i resultatopgmelsen pr. 31. december I iret forud for ophzvelsen
af dispensationen. Det beleb, der skal bidrages med, Fastszttes ved at gange omfanget af reserverne, soni defineret ovenfor og som fastsliet pa den godkendte balance
for ECB, med forholdet mellem antallet af kapitalandele
betalt af den pigzldende centralbank og antallet af kapitalandele, der allerede er indbetalt af de svrige centralbanker.

Artikel 50
Den ferste udnavnelse af medlemmerne af Direktionen
N i r Direktionen for ECB oprettes, udnzvnes
formanden, næstformanden og de svrige medlemmer af
Direktionen efter fælles overenskomst mellem Medlemsstaternes regeringer pa stats- og regeringschefsniveau
efter indstilling fra Ridet og efter hsring af EuropaParlamentet og Radet for EMI. Formanden for Direktionen udnzvnes for en periode pa 8 i r . Uanset mikel
11.2 udnzvnes næstformanden for en periode på 4 i r og
de mrige direktionsmedlemmer for embedsperiodei på
mellem 5 og 8 i r . Mandaterne kan ikke fornys. Antallet
af direktionsmedlemmer kan være mindre end fastsat i
artikel 1 1.1, men under ingen omstændigheder under
fire.

Artikel II
Fravigelse af artikel 32
5 1.1. Hvis Styrelsesridet efter indledningen af tredje
fase med kvalificeret flertal beslutter, at anvendelseli af
artikel 32 vil medfrare vzsentlige ændringer i de nationale centralbankers relative indkomstpositioner, skal
omfanget af den indtægt, der skal fordeles i medfm af
artikel 32, nedszttes med en ensartet procentsats, der
ikke ma overstige 60% i det forste regnskabsår efter
indledningen af tredje fase, og som i hven efterfslgende
regnskabsar nedszttes med mindst 12 procentpoint.
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51.2. Artikel 51.1 kan ikke finde anvendelse i mere end
fem hele regnskabsar efter indledningen af tredje fase.

med uigenkaldeligt fastlaste vekselkurser omveksles af de
nationale centralbanker til deres respektive parivzrdier.

Artikel S2

Artikel 53

Omveksling af pengesedler i fxllesskabsvalutaer
Efter den uigenkaldelige fastlisning af vekselkurserne
trzeffer Styrelsesradet de nadvendige foranstaltninger
med henblik p i at sikre, at pengesedler udstedt i valutaer

Anvendelse af overguigsbcstemmelserne
Sifremt og s i lzenge der er Medlemsstater med dispensation, finder artikel 43-48 anvendelse,

