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BESLUIT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 17 november 2005
tot wijziging van Besluit ECB/2002/11 betreffende de jaarrekening van de Europese Centrale Bank
(ECB/2005/12)
(2005/832/EG)
DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Gelet op de statuten van het Europees Stelsel van centrale
banken en van de Europese Centrale Bank, inzonderheid op
artikel 26.2,

Het volgende artikel 6a wordt in hoofdstuk II van Besluit
ECB/2002/11 (2) opgenomen:
„Artikel 6a

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Rekening houdend met de aard van haar activiteiten,
dient de Europese Centrale Bank (ECB) adequaat te worden gedekt tegen wisselkoers-, rente- en goudprijsrisico’s.
De Raad van bestuur van de ECB kan een voorziening
voor dergelijke risico’s in de balans van de ECB opvoeren.

Voorziening voor wisselkoers-, rente- en goudprijsrisico’s
Rekening houdend met de aard van de activiteiten van de
ECB, kan de Raad van bestuur een voorziening voor wisselkoers-, rente- en goudprijsrisico’s in de balans van de ECB
opvoeren. De Raad van bestuur bepaalt de omvang en het
gebruik van de voorziening op basis van een met redenen
omklede raming van de potentiële risico’s voor de ECB.”
Artikel 2
Slotbepaling

(2)

Artikel 3, lid 2 van Besluit ECB/2005/11 inzake de verdeling van de inkomsten van de Europese Centrale Bank uit
in omloop zijnde eurobankbiljetten onder de nationale
centrale banken van de deelnemende lidstaten (1) bepaalt
dat de Raad van bestuur voor het einde van het boekjaar
kan besluiten de inkomsten van de ECB uit in omloop
zijnde eurobankbiljetten geheel of gedeeltelijk over te
dragen naar een voorziening voor wisselkoers-, renteen goudprijsrisico’s,

(1) Zie bladzijde 41 van dit Publicatieblad.

Dit besluit treedt één dag na vaststelling in werking.

Gedaan te Frankfurt am Main, 17 november 2005.
De president van de ECB
Jean-Claude TRICHET

(2) PB L 58 van 3.3.2003, blz. 38.

