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EUROPEISKA CENTRALBANKEN

EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT
av den 17 november 2005
om fördelning av Europeiska centralbankens inkomster från eurosedlar i omlopp till de deltagande
medlemsstaternas nationella centralbanker
(ECB/2005/11)
(2005/831/EG)
från och med räkenskapsåret 2002 (3) framgår att Eurosystemets saldon för eurosedlar i omlopp skall förräntas
till referensräntan. Enligt artikel 2.3 i beslut ECB/2001/16
skall denna förräntning avvecklas genom betalningar via
TARGET.

ECB-RÅDET HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet
och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 33, och

av följande skäl:

(1)

(2)

(3)

(4)

Av skäl 6 i beslut ECB/2001/16 framgår att ECB:s inkomster från avkastningen på de fordringar ECB har
inom Eurosystemet på de nationella centralbankerna avseende dess andel av eurosedlar i omlopp i princip, i
enlighet med ECB-rådets beslut, skall fördelas bland de
nationella centralbankerna i förhållande till deras andel i
fördelningsnyckeln för tecknat kapital under samma räkenskapsår som inkomsterna uppkommer.

(5)

Vid fördelningen av ECB:s inkomster från avkastningen
på de fordringar ECB har inom Eurosystemet på de nationella centralbankerna avseende dess andel av eurosedlar i omlopp, bör ECB beräkna en skattning av det finansiella resultat som förväntas för året som i tillräcklig
omfattning beaktar behovet av en avsättning för valutakursrisker, ränterisker och risker till följd av förändringar av guldpriset samt behovet av avsättningar som
kan lösas upp för att motverka förväntade utgifter.

(6)

Vid fastställandet av den del av ECB:s nettovinst som
skall avsättas till den allmänna reservfonden i enlighet
med artikel 33.1 i stadgan, bör ECB-rådet beakta att varje
andel i denna vinst som hänför sig till inkomster från
eurosedlar i omlopp i sin helhet bör fördelas till de nationella centralbankerna.

För att kunna göra en avsättning för valutakursrisker,
ränterisker och risker till följd av förändringar av guldpriset, är det nödvändigt att omarbeta beslut ECB/2002/9
av den 21 november 2002 om fördelning av Europeiska
centralbankens inkomster av eurosedlar i omlopp på de
deltagande medlemsstaternas nationella centralbanker (1).
Därutöver är det av praktiska skäl lämpligare att fördela
Europeiska centralbankens (ECB) inkomster av eurosedlar
i omlopp endast en gång per räkenskapsår i stället för
varje kvartal.

I beslut ECB/2001/15 av den 6 december 2001 om utgivningen av eurosedlar (2) stadgas att tilldelningen av
eurosedlar i omlopp till de nationella centralbankerna
skall ske i förhållande till deras inbetalda andelar i
ECB:s kapital. Enligt artikel 4 i beslut ECB/2001/15 och
bilagan till det beslutet tilldelas ECB 8 % av det totala
värdet på eurosedlar i omlopp. ECB har inom Eurosystemet fordringar på de nationella centralbankerna i förhållande till deras andelar i fördelningsnyckeln för tecknat kapital till ett värde som motsvarar värdet på de
eurosedlar ECB ger ut.

Av artikel 2.2 i beslut ECB/2001/16 av den 6 december
2001 om fördelning av de monetära inkomsterna för de
deltagande medlemsstaternas nationella centralbanker

(1) EGT L 323, 28.11.2002, s. 49.
(2) EGT L 337, 20.12.2001, s. 52. Beslutet senast ändrat genom beslut
ECB/2004/9 (EUT L 205, 9.6.2004, s. 17).

(3) EGT L 337, 20.12.2001, s. 55. Beslutet senast ändrat genom beslut
ECB/2003/22 (EUT L 9, 15.1.2004, s. 39).
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Artikel 3

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Definitioner

26.11.2005

Avvikelse från artikel 2
Med avvikelse från artikel 2:

I detta beslut avses med
a) deltagande medlemsstater: de medlemsstater som infört euron i
enlighet med fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,
b) nationella centralbanker: nationella centralbanker i deltagande
medlemsstater,
c) Eurosystemets saldon för eurosedlar i omlopp: fordringar och
skulder som uppkommer mellan en nationell centralbank
och ECB samt mellan en nationell centralbank och övriga
nationella centralbanker som resultat av att artikel 4 i beslut
ECB/2001/15 tillämpas,

1. ECB-rådet skall före utgången av räkenskapsåret besluta att
inte fördela hela eller delar av ECB:s inkomst från eurosedlar
i omlopp i enlighet med artikel 2, i sådan utsträckning som
är nödvändig för att säkerställa att det belopp som fördelas
inte överstiger ECB:s nettovinst för det året, om ECB-rådet på
grund av en motiverad skattning som gjorts av ECB:s direktion räknar med att ECB kommer att gå med förlust under
året eller kommer att göra en nettovinst under året som
understiger dess beräknade inkomst från eurosedlar i omlopp.

d) ECB:s inkomster från eurosedlar i omlopp: ECB:s inkomster från
avkastningen på de fordringar ECB har inom Eurosystemet
på de nationella centralbankerna avseende dess andel av eurosedlar i omlopp som resultat av att artikel 2 i beslut
ECB/2001/16 tillämpas.

2. ECB-rådet får före utgången av räkenskapsåret besluta att
överföra hela eller delar av ECB:s inkomster från eurosedlar
i omlopp till en avsättning för valutakursrisker, ränterisker
och risker till följd av förändringar av guldpriset.

Artikel 2

Artikel 4

Interimistisk fördelning av ECB:s inkomster från eurosedlar
i omlopp

Slutbestämmelser

1.
ECB:s inkomster från eurosedlar i omlopp skall i sin helhet
tillkomma de nationella centralbankerna under samma räkenskapsår som inkomsterna uppstår, och skall fördelas till de
deltagande nationella centralbankerna i förhållande till deras
inbetalda andelar av ECB:s tecknade kapital.
2.
ECB skall fördela sina inkomster från eurosedlar i omlopp
som intjänats under respektive räkenskapsår till de nationella
centralbankerna den andra arbetsdagen under påföljande år.
3.
Genom ett på stadgan baserat beslut av ECB-rådet kan det
belopp som härrör från ECB:s inkomster från eurosedlar i omlopp reduceras vad gäller de omkostnader ECB haft i samband
med utgivningen och hanteringen av eurosedlar.

1.
Beslut ECB/2002/9 skall upphöra att gälla. Hänvisningar
till det upphävda beslutet skall gälla som hänvisningar till det
här beslutet.
2.

Detta beslut träder i kraft en dag efter det att det antagits.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 17 november 2005.
Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande

