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DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE
af 19. maj 2006
om ændring af afgørelse ECB/2001/16 af 6. december 2001 om fordelingen af de deltagende
medlemsstaters nationale centralbankers monetære indtægter fra regnskabsåret 2002
(ECB/2006/7)
(2006/385/EF)
STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

NCB’ere, som er i Eurosystemet. Dette betyder, at en
tilpasningsprocedure bør anvendes hver gang, en
medlemsstat indfører euroen og efter samme principper
som tilpasningsproceduren for regnskabsårene 2002 til
2007. Der kan derfor forekomme overlappende tilpasningsperioder.

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af
Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel
32, og

Rådets forordning (EF) nr. 974/98 af 3. maj 1998 om
indførelse af euroen (2) tillader nye deltagende medlemsstater en vis fleksibilitet for så vidt angår erstatningen af
deres valuta med euro og indførelsen af eurosedler og
-mønter. For at tilpasningsproceduren kan føre til finansielt hensigtsmæssige løsninger, må individuelle overgangsscenarier tages i betragtning —

(3)

ud fra følgende betragtninger:

(1)

(2)

Afgørelse ECB/2001/16 af 6. december 2001 om fordelingen af de deltagende medlemsstaters nationale centralbankers monetære indtægter fra regnskabsåret 2002 (1)
fastlægger en ordning for fordeling af de monetære
indtægter for de nationale centralbanker, som har
indført euroen. I medfør af artikel 32.5 i statutten
fordeles summen af NCB'ernes monetære indtægter
mellem dem indbyrdes i forhold til deres indbetalte
andele af Den Europæiske Centralbanks (ECB) kapital.
Af hensyn til en gradvis tilpasning af NCB'ernes balancer
og resultatopgørelser er fordelingen af de monetære
indtægter for regnskabsårene 2002 til 2007 justeret for
at tage højde for forskellen mellem den enkelte nationale
centralbanks gennemsnitlige seddelomløb i perioden fra
1. juli 1999 til 30. juni 2001 og gennemsnitsbeløbsværdien af de pengesedler, som den i den nævnte periode
ville være blevet tildelt i henhold til ECB's fordelingsnøgle
for kapitalindskud. Disse tilpasninger omfatter Eurosystem-interne nettoforpligtelser vedrørende euroseddelomløbet, som er medtaget i passivgrundlaget ved beregningen af NCB'ernes monetære indtægter i henhold til
artikel 32.2 i statutten, da de svarer til seddelomløbet.

Den fremtidige udvidelse af Eurosystemet gør det
nødvendigt at tilpasse den eksisterende ordning for fordeling af monetære indtægter. Ud fra hensyn til rimelighed,
konsekvens og ligebehandling bør nye NCB’ere i Eurosystemet behandles på samme måde finansielt som

(1) EFT L 337 af 20.12.2001, s. 55. Afgørelsen er ændret ved afgørelse
ECB/2003/22 (EUT L 9 af 15.1.2004, s. 39).

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1
Afgørelse ECB/2001/16 ændres som følger:
1) Artikel 1 affattes således:
Følgende definitioner indsættes efter definitioner af »referencerente«:
»j) »dato for indførelse af eurosedler og -mønter«: den dato,
hvor eurosedler og mønter opnår status som lovligt
betalingsmiddel i en medlemsstat, som har indført
euroen.
k) »referenceperiode«: en periode på 24 måneder, som
begynder 30 måneder før datoen for indførelse af eurosedler og -mønter.
l)

»året for indførelse af eurosedler og -mønter«: en
12-måneders periode, som begynder på datoen for
indførelse af eurosedler og -mønter.

(2) EFT L 139 af 11.5.1998, s. 1. Forordningen senest ændret ved
forordning (EF) nr. 2169/2005 (EUT L 346 af 29.12.2005, s. 1).
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m) »daglige referencekurs«: den daglige referencekurs, som er
baseret på den normale daglige koncertationsprocedure
mellem centralbankerne inden for og uden for ESCB,
som normalt finder sted kl. 14.15 centraleuropæisk tid.«

2) Artikel 2 affattes således:

Punkt 1 affattes således:

»Eurosystem-interne saldi for euroseddelomløbet beregnes
månedligt, og optages i ECB's og NCB’ernes regnskaber
den første bankdag i måneden, med valørdato den sidste
bankdag i foregående måned.

Regnskabsår

3) Artikel 4 affattes således:

»Artikel 4
Justeringer af Eurosystem-interne saldi
1.
Til brug for beregningen af monetære indtægter
justeres hver NCB's Eurosystem-interne saldi for euroseddelomløbet med et udligningsbeløb, som bestemmes ved
følgende formel:

C = (K – A) × S

hvor

C er udligningsbeløbet

K er det eurobeløb, som fremkommer for den enkelte NCB
ved at anvende kapitalindskudsnøglen på gennemsnitsbeløbsværdien af pengesedler i omløb i referenceperioden, idet beløbet af pengesedler i omløb denomineret
i den nationale valuta i den medlemsstat, som indfører
euroen, omsættes til euro til den daglige referencekurs i
referenceperioden.

A er den gennemsnitlige beløbsværdi i euro for hver NCB
for pengesedler i omløb i referenceperioden, omsat til
euro til den daglige referencekurs i referenceperioden,

S

er følgende koefficient for hvert regnskabsår, begyndende på datoen efter indførelse af euro:

Koefficient

År for overgang til eurosedler
og -mønter

1

År for overgang til eurosedler
og -mønter plus ét år

0,8606735

År for overgang til eurosedler
og -mønter plus to år

0,7013472

År for overgang til eurosedler
og -mønter plus tre år

0,5334835

År for overgang til eurosedler
og -mønter plus fire år

0,3598237

År for overgang til eurosedler
og -mønter plus fem år

0,1817225

2.
Når en medlemsstat indfører euroen, optages beregningen af
Eurosystem-interne saldi for euroseddelomløbet i ECB’s og
NCB’ernes regnskaber med valørdato for indførelsen af eurosedler og -mønter.«
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Summen af alle NCB’ers udligningsbeløb skal være nul.

3.
Der beregnes udligningsbeløb, hver gang en medlemsstat indfører euroen eller ECB’s kapitalindskudsnøgle ændres.
4.
Udligningsbeløbet for en ny NCB i Eurosystemet
fordeles til de hidtidige NCB’er i Eurosystemet, når denne
NCB’s medlemsstat deltager, i forhold til de de hidtidige
NCB'ers respektive andele i kapitalindskudsnøglen, med
modsat tegn (+/-), og tillægges eventuelle udligningsbeløb,
som allerede består for de hidtidige NCB'er i Eurosystemet.
5.
Udligningsbeløbene og regnskabsposteringerne, som
modsvarer disse udligningsbeløb bogføres på særlige Eurosystem-interne konti i regnskaberne hos hver NCB, med
valørdato på datoen for indførelsen af eurosedler og mønter og samme valørdato i hvert følgende år i tilpasningsperioden. Regnskabsposterne som modsvarer udligningsbeløbene forrentes ikke.
6.
Såfremt det beløb i eurosedler, som Banque centrale du
Luxembourg sætter i omløb i 2002, er større end gennemsnittet af dens pengesedler i omløb i perioden fra 1. juli
1999 til 30. juni 2001, og forskellen udgør 25 % eller
mere, skal »A« i formlen i stk. 1 for Banque centrale du
Luxembourgs vedkommende sættes til beløbet af pengesedler
sat i omløb af Banque centrale du Luxembourg i år 2002,
dog maksimalt 2,2 mia. EUR. Ved anvendelse af denne
undtagelse, foretages ved udgangen af 2002 en tilpasning
med tilbagevirkende kraft af alle udligningsbeløb beregnet
på grundlag af artikel 4, stk. 1, med henblik på at sikre
overholdelse af stk. 2. Sådanne tilpasninger med tilbagevirkende kraft foretages proportionalt i forhold til kapitalindskudsnøglen.
7.
I særlige eventualsituationer i forbindelse med
ændringer i mønstrene for pengesedler i omløb som
angivet i bilag III, foretages uanset bestemmelsen i stk. 1
en justering af den enkelte NCB's Eurosystem-interne saldi
for euroseddelomløbet, som angivet i bilagets bestemmelser.
8.
Tilpasningerne af Eurosystem-interne saldi som
bestemt i denne artikel ophører med virkning fra første
dag i det 6. år efter det pågældende år for indførelse af
eurosedler og -mønter.«
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4) Bilag I ændres i overensstemmelse med bilag I til denne afgørelse.
5) Bilag III erstattes med bilag II til denne afgørelse.
Artikel 2
Afsluttende bestemmelser
Denne afgørelse træder i kraft den 20. maj 2006.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 19. maj 2006.
Formand for ECB
Jean-Claude TRICHET
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BILAG I
Afsnit 1 i Del A i bilag I erstattes af følgende:
»1. seddelomløb
I dette bilag omfatter »sedler i omløb« i år 2002 for indførelse af eurosedler og -mønter i alle de nuværende
NCB’er i Eurosystemet eller i året for indførelse af eurosedler og -mønter for nye NCB’er i Eurosystemet:
i) også pengesedler udstedt af NCB’en og denomineret i dens nationale valutaenhed, og
ii) fratrukket værdien af ikke-forrentede lån i forbindelse med frontloadede eurosedler, som endnu ikke er
debiteret (indgår i aktivpost 6 i HBS).
Efter året for indførelse af eurosedler og -mønter skal »pengesedler i omløb« i dette bilag, og for alle NCB’er,
forstås som sedler denomineret i euro, eksklusive alle andre pengesedler.«
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BILAG II
Bilag III affattes således:
»BILAG III
A. Første eventualjustering:
Hvis det gennemsnitlige samlede beløb af pengesedler i omløb i året for indførelse af eurosedler og -mønter er
mindre end det gennemsnitlige samlede eurobeløb af pengesedler i omløb i referenceperioden (inkl. pengesedler
denomineret i den nationale valuta i den medlemsstat, som har indført eurosedler og -mønter, omsat til euro til
den daglige referencekurs i referenceperioden), reduceres koefficient »S«, som anvendes for året for indførelse af
eurosedler og -mønter i overensstemmelse med artikel 4, stk.1, med tilbagevirkende kraft i samme forhold, som
faldet i den gennemsnitlige sum af pengesedler i omløb.
Reduktionen må ikke føre til en koefficient, som er mindre end 0,8606735. Hvis denne undtagelse anvendes,
tillægges en fjerdedel af den deraf følgende reduktion i NCB’ens udligningsbeløb (»C«), som gælder for året for
indførelse af eurosedler og -mønter, til alle NCB’ers udligningsbeløb for 2. - 5. år efter året for indførelse af
eurosedler og -mønter i henhold til artikel 4, stk.1.
B. Anden eventualjustering
Såfremt de NCB’er, hvor udligningsbeløbet i medfør af artikel 4, stk. 1 er positivt, betaler nettorenter på Eurosystem-interne saldi for pengesedler i omløb, som sammenlagt med posten »nettoresultat af sammenlægning af
monetære indtægter« i deres resultatopgørelse ultimo året giver en nettoudgift, reduceres koefficienten »S«, som
efter artikel 4, stk. 1, gælder for året for indførelse af eurosedler og -mønter, i nødvendigt omfang for at undgå
dette.
Reduktionen må ikke føre til en koefficient, som er mindre end 0,8606735. Hvis denne undtagelse anvendes,
tillægges en fjerdedel af den modsvarende nedsættelse af NCB’ens udligningsbeløb (»C«), som gælder for året for
indførelse af eurosedler og -mønter, til alle NCB’ers udligningsbeløb for 2. - 5. år efter året for indførelse af
eurosedler og -mønter i henhold til artikel 4, stk. 1.«
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