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EUROPEISKA CENTRALBANKEN
EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT
av den 22 november 2007
om ändring av beslut ECB/2001/16 om fördelning av de monetära inkomsterna för de deltagande
medlemsstaternas nationella centralbanker från och med räkenskapsåret 2002
(ECB/2007/15)
(2007/850/EG)
ECB-RÅDET HAR BESLUTAT FÖLJANDE

(4)

Detta beslut påverkar inte de utgivande myndigheternas
skyldigheter enligt beslut ECB/2001/15 av den 6 december 2001 om utgivningen av eurosedlar (2).

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet
och Europeiska centralbanken (nedan kallad ECBS-stadgan), särskilt artikel 32, och

(5)

Av artikel 14.2 i riktlinje ECB/2007/2 av den 26 april
2007 om ett transeuropeiskt automatiserat system för
bruttoavveckling av betalningar i realtid (TARGET2) (3)
framgår att det aktuella TARGET-systemet kommer att
ersättas av TARGET2. De nationella centralbankerna i
medlemsstater som infört euron kommer att gå över
till TARGET2 i enlighet med den tidsplan som framgår
av artikel 13 i riktlinje ECB/2007/2. Därutöver kommer
vissa nationella centralbanker i medlemsstater som inte
har infört euron att ansluta sig till TARGET2 genom
separata avtal mellan ECB och de nationella centralbankerna i medlemsstater som infört euron. Det är därför
nödvändigt att uppdatera hänvisningarna till ”TARGET” i
beslut ECB/2001/16 av den 6 december 2001 om fördelning av de monetära inkomsterna för de deltagande medlemsstaternas nationella centralbanker från och med räkenskapsåret 2002 (4).

(6)

Därutöver är det nödvändigt med ytterligare ändringar av
beslut ECB/2001/16 avseende hur de monetära inkomsterna mäts och hur förhandstilldelade eurosedlar behandlas.

av följande skäl:

(1)

Av artikel 32 i ECBS-stadgan framgår allmänna regler för
fördelningen av monetära inkomster mellan nationella
centralbanker i medlemsstater som infört euron. De allmänna regler som framgår av artikel 32 i ECBS-stadgan
gäller också sådana inkomster som är resultatet av ombokningar av indragna eurosedlar.

(2)

Enligt artikel 32.5 i ECBS-stadgan fördelas summan av de
nationella centralbankernas monetära inkomster på de
nationella centralbankerna i förhållande till deras inbetalda andelar av ECB:s kapital. Enligt artikel 32.7 i
ECBS-stadgan är ECB-rådet behörigt att vidta alla övriga
åtgärder som behövs för tillämpningen av artikel 32.
Detta inkluderar även behörigheten att beakta andra faktorer vid beslutet om fördelningen av sådana inkomster
som är resultatet av ombokningar av indragna eurosedlar.
I den aktuella frågan kräver principerna om likabehandling och rättvisa att hänsyn tas till den tidsperiod då de
indragna eurosedlarna gavs ut. Fördelningsnyckeln för
denna specifika inkomst bör därför beakta både den relevanta andelen av ECB:s kapital och längden på utgivningsperioden.

(3)

Indragningen av eurosedlar regleras genom separata beslut som fattas enligt artikel 5 i beslut ECB/2003/4 av
den 20 mars 2003 om valörer, tekniska specifikationer,
reproducering, inlösen och indragning avseende eurosedlar (1).

(1) EUT L 78, 25.3.2003, s. 16.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Beslut ECB/2001/16 ska ändras på följande sätt:

1. Artikel 1 ska ändras på följande sätt:
Följande definitioner ska införas efter definitionen av ”daglig
referensväxelkurs”:
(2) EGT L 337, 20.12.2001, s. 52. Beslutet senast ändrat genom beslut
ECB/2006/25 (EUT L 24, 31.1.2007, s. 13).
(3) EUT L 237, 8.9.2007, s. 1.
(4) EGT L 337, 20.12.2001, s. 55. Beslutet senast ändrat genom beslut
ECB/2006/7 (EUT L 148, 2.6.2006, s. 56).
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”n) indragna eurosedlar: varje typ eller serie av eurosedlar som
dragits in genom ett beslut som ECB-rådet fattat enligt
artikel 5 i beslut ECB/2003/4.

o) utgivningsnyckel: den genomsnittliga fördelningsnyckeln
under utgivningsperioden av en typ eller serie indragna
eurosedlar.

p) utgivningsperiod: avseende en typ eller serie av eurosedlar,
den period som startar den dag då den första utgivningen av eurosedlar av denna typ eller serie tas upp i
skuldbasen och som slutar den dag då den sista utgivningen av eurosedlar av denna typ eller serie tas upp i
skuldbasen.

q) boka om: att eliminera indragna eurosedlar från balansräkningsposten ’eurosedlar i omlopp’.”
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a) På dagen för ombokningen ska ECB:s och de nationella
centralbankernas balansräkningsposter ’eurosedlar i omlopp’ reduceras med det sammanlagda belopp som motsvarar de indragna eurosedlarna som fortfarande är i omlopp. För detta ändamål ska de faktiska beloppen av eurosedlar som tas ur omlopp från den mängd sedlar som
satts i omlopp justeras till sina pro-rata belopp som beräknas i enlighet med utgivningsnyckeln, och avvikelserna
ska fördelas mellan ECB och de nationella centralbankerna.

b) Det justerade beloppet av eurosedlar som tas ur omlopp
ska bokas om från balansräkningsposten ’eurosedlar i
omlopp’ till de nationella centralbankernas resultaträkning.

c) Varje nationell centralbank ska göra en avsättning för
sådana indragna eurosedlar som förväntas bli inlösta.
Denna avsättning ska motsvara respektive nationella centralbanks andel i den sammanlagda avsättningen som beräknats med hjälp av utgivningsnyckeln.

2. Artikel 3.3 ska ersättas med följande:

”3.
Om en nationell centralbanks reserverade tillgångar
över- eller understiger värdet på dess skuldbas, ska mellanskillnaden kompenseras genom att man tillämpar referensräntan på mellanskillnaden.”

4.
Indragna eurosedlar som blir inlösta efter dagen för
ombokningen ska tas upp i bokföringen hos den nationella
centralbank som tagit emot dem. Inflödet av indragna eurosedlar ska fördelas mellan de nationella centralbankerna
minst en gång per år med hjälp av utgivningsnyckeln, och
beloppen ska avräknas dem emellan. Varje nationell centralbank ska kvitta sin andel av beloppet mot sin avsättning
eller, om inflödet överstiger avsättningen, ta upp motsvarande kostnad i sin resultaträkning.

3. Följande artikel 5a ska införas efter artikel 5:

”Artikel 5a

5.
ECB-rådet ska varje år kontrollera beloppet på de sammanlagda avsättningarna.”

Beräkning och fördelning av inkomster som är resultatet
av ombokningen av eurosedlar
1.
Indragna eurosedlar ska fortsätta att ingå i skuldbasen
ända fram tills de lösts in eller skrivits av, beroende på vilket
som inträffar först.

4. Bilaga I ska ändras i enlighet med bilaga I till det här beslutet.

2.
ECB-rådet får besluta att boka om indragna eurosedlar i
vilket fall det ska ange dagen för ombokningen och det
sammanlagda beloppet på den avsättning som ska göras
för de indragna eurosedlarna som förväntas bli inlösta.

5. Bilaga II ska ändras i enlighet med bilaga II till det här
beslutet.

3.

Indragna eurosedlar ska bokas om på följande sätt:

6. Alla hänvisningar i beslut ECB/2001/16 till ”TARGET” ska
gälla som hänvisningar till ”TARGET2” när den berörda nationella centralbanken har övergått till TARGET2.
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Artikel 2
Slutbestämmelse
Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2008.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 22 november 2007.
Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande
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BILAGA I
Bilaga I till beslut ECB/2001/16 ska ändras på följande sätt:
Följande stycke ska införas i slutet av punkt 1 i del A:
”Om dagen för övergången till eurokontanter infaller på en dag då TARGET/TARGET2 är stängt, ska skulden för den
nya nationella centralbanken som ingår i Eurosystemet, och som är resultatet av att eurosedlar förhandstilldelats
enligt riktlinje ECB/2006/9 av den 14 juli 2006 om vissa förberedelser inför utbytet av sedlar och mynt till euro och
om förhandstilldelning och förhandstilldelning till tredje part av eurosedlar och euromynt utanför euroområdet (1)
och sedan satts i omlopp före dagen för utbytet av sedlar och mynt, utgöra en del av skuldbasen (som en del av
korrespondentkontona under skuldpost 10.4 i den harmoniserade balansräkningen) fram till dess att skulden blir en
del av de skulder inom Eurosystemet som är resultatet av transaktioner i TARGET/TARGET2.

___________
(1) EUT L 207, 28.7.2006, s. 39.”

BILAGA II
Bilaga II till beslut ECB/2001/16 ska ändras på följande sätt:
Följande punkt ska införas i slutet av del A, efter den punkt som slutar med orden ”som fastställs den 31 december
2002”:
”6. fordringar som är resultatet av att eurosedlar förhandstilldelats enligt riktlinje ECB/2006/9 och sedan satts i
omlopp före dagen för utbytet av sedlar och mynt (del av tillgångspost 4.1 i den harmoniserade balansräkningen
fram till dagen för utbytet av sedlar och mynt och därefter del av korrespondentkontona under tillgångspost 9.5 i
den harmoniserade balansräkningen) men endast fram till dess att fordran blir en del av fordringarna inom
Eurosystemet som är resultatet av transaktioner i TARGET/TARGET2.”
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