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DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE
af 14. december 2009
om ændring af afgørelse ECB/2001/16 om fordelingen af de deltagende medlemsstaters nationale
centralbankers monetære indtægter fra regnskabsåret 2002
(ECB/2009/27)
(2009/998/EU)
STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af
Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig
artikel 32, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Beslutning ECB/2009/16 af 2. juli 2009 om indførelse af
programmet vedrørende køb af særligt dækkede obliga
tioner (1) giver grundlag for oprettelse af et program for
køb af særligt dækkede obligationer til pengepolitiske
formål.

(2)

Retningslinje ECB/2009/10 af 7. maj 2009 om ændring
af retningslinje ECB/2000/7 om Eurosystemets penge
politiske instrumenter og procedurer (2) giver adgang til
Eurosystemets markedsoperationer og stående faciliteter
for kreditinstitutter, som i betragtning af deres særlige
institutionelle karakter i henhold til fællesskabsretten er
underkastet kontrol efter normer, som er sammenligne
lige med tilsyn af en kompetent national myndighed.

(3)

(4)

Erfaringerne har vist, at det er nødvendigt at angive
behandlingen af udestående tilgodehavender, der opstår
på grund af misligholdelse fra Eurosystemets modparter i
forbindelse med Eurosystemets kreditoperationer, samt af
finansielle aktiver i forbindelse hermed.
Afgørelse ECB/2001/16 af 6. december 2001 om forde
lingen af de deltagende medlemsstaters nationale central
bankers monetære indtægter fra regnskabsåret 2002 (3)
skal ændres for at afspejle denne udvikling i opgørelsen
og fordelingen af monetære indtægter, —

VEDTAGET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1
Afgørelse ECB/2001/16 ændres som følger:

(1) EUT L 175 af 4.7.2009, s. 18.
(2) EUT L 123 af 19.5.2009, s. 99.
(3) EFT L 337 af 20.12.2001, s. 55.

1. Artikel 1, litra g), erstattes af følgende:
»g) »kreditinstitut«: enten: a) et kreditinstitut som defineret i
artikel 2 eller artikel 4, stk.1, litra a, i Europa-Parlamen
tets og Rådets direktiv 2006/48/EF af 14. juni 2006 om
adgang til at optage og udøve virksomhed som kredit
institut (*), som gennemført i national lovgivning, der er
underlagt tilsyn af en kompetent national myndighed,
eller b) et andet kreditinstitut som defineret i
artikel 123, stk. 2, i traktaten om den Europæiske
Unions funktionsmåde, som er underlagt kontrol efter
normer, som er sammenlignelige med tilsyn af en
kompetent national myndighed.
___________
(*) EUT L 177 af 30.6.2006, s. 1.«
2. Artikel 3, stk. 2, erstattes af følgende:
»2.
Fra 2003 fastsættes størrelsen af den enkelte nationale
centralbanks monetære indtægter ved beregning af den
faktiske indtægt, som hidrører fra de aktiver, der kan
øremærkes, og som angivet i regnskaberne. Som undtagelse
hertil skal guld anses for ikke at skabe indtægt og værdipa
pirer, der besiddes med henblik på pengepolitiske formål skal
anses for at skabe indkomst til referencerenten.«
3. Bilag I og II til afgørelse ECB/2001/16 ændres i overens
stemmelse med bilaget til denne afgørelse.
Artikel 2
Afsluttende bestemmelse
Afgørelsen træder i kraft den 31. december 2009.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 14. december 2009.
Jean-Claude TRICHET

Formand for ECB
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BILAG
1. Bilag I til afgørelse ECB/2001/16 erstattes af følgende:
»BILAG I
PASSIVGRUNDLAGETS SAMMENSÆTNING
A. Passivgrundlaget omfatter udelukkende:
1. Seddelomløb
I dette bilag: i året for indførelse af eurosedler og -mønter for hver ny national centralbank i Eurosystemet
»seddelomløb«:
a) omfatter pengesedler udstedt af den nationale centralbank og denomineret i dens nationale valutaenhed, og
b) 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« for alle nationale centralbanker
forstås som sedler denomineret i euro, undtaget alle andre pengesedler.
Såfremt datoen for indførelse af eurosedler og -mønter falder på en dag, hvor TARGET2 er lukket, udgør det
passiv for en ny centralbank i Eurosystemet, der opstår som følge af eurosedler, der er forhåndsudsendt i medfør
af retningslinje ECB/2006/9 af 14. juli 2006 om visse forberedelser til overgangen til eurosedler og -mønter og
om forhåndsudsendelse og forhåndsvideresendelse af eurosedler og -mønter uden for euroområdet (*), som er
indgået i seddelomløbet inden datoen for indførelse af eurosedler og -mønter, en del af passivgrundlaget
(indeholdt i korrespondentkonti under passivpost 10.4 i HBS), indtil passivet indgår i Eurosystem-interne
passiver hidrørende fra TARGET2-transaktioner.
2. Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer,
herunder:
a) anfordringskonti, herunder mindstereserver i henhold til statuttens artikel 19.1 (passivpost 2.1 i HBS)
b) indlån inden for rammerne af Eurosystemets indlånsfacilitet (passivpost 2.2 i HBS)
c) tidsindskud (passivpost 2.3 i HBS)
d) forpligtelser som følge af finjusterende tilbageførselstransaktioner (passivpost 2.4 i HBS)
e) indlån i forbindelse med marginbetalinger (passivpost 2.5 i HBS)
3. Indlånsforpligtelser over for misligholdende Eurosystem modparter, som er blevet genklassificeret fra passivpost
2.1 i HBS.
4. De nationale centralbankers Eurosystem-interne forpligtelser i forbindelse med egenveksler udstedt til ECB til
støtte for udstedte ECB-gældsbeviser i henhold til kapitel 3.3 i bilag I til ECB's retningslinje ECB/2000/7
(passivpost 10.2 i HBS).
5. Eurosystem-interne nettoforpligtelser vedrørende euroseddelomløbet, herunder forpligtelser som følge af anven
delse af artikel 4 (del af passivpost 10.3 i HBS).
6. Eurosystem-interne nettopassiver hidrørende fra TARGET2-transaktioner, forrentet med referencerenten (del af
passivpost 10.4 i HBS).
B. Størrelsen af den enkelte nationale centralbanks passivgrundlag beregnes i overensstemmelse med de harmoniserede
regnskabsprincipper og -regler, som er fastsat i retningslinje ECB/2006/16 af 10. november 2006 om den retlige
ramme for bogføring og rapportering i det Europæiske System af Centralbanker (**).

___________
(*) EUT L 207 af 28.7.2006, s. 39.
(**) EUT L 348 af 11.12.2006, s. 1.«
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2. Bilag II til afgørelse ECB/2001/16 erstattes af følgende:
»BILAG II
AKTIVER, SOM KAN ØREMÆRKES
A. Aktiver, der kan øremærkes omfatter udelukkende:
1. Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer denomineret i euro
(aktivpost 5 i HBS).
2. Værdipapirer der besiddes til pengepolitiske formål (aktivpost 7.1 i HBS).
3. Eurosystem-interne tilgodehavender, svarende til overførsel af valutareserver til ECB bortset fra guld i henhold til
artikel 30 i statutten (del af aktivpost 9.2 i HBS).
4. Eurosystem-interne nettotilgodehavender vedrørende euroseddelomløbet, herunder tilgodehavender som følge af
anvendelse af artikel 4 (del af aktivpost 9.4 i HBS).
5. Eurosystem-interne nettopassiver hidrørende fra TARGET2-transaktioner, forrentet med referencerenten (del af
passivpost 9.5 i HBS).
6. Guld, herunder tilgodehavender vedrørende guld overført til ECB, i en størrelsesorden, der giver hver national
centralbank mulighed for at øremærke en del af sit guld, svarende til anvendelsen af dens andel i den indskudte
kapitalfordelingsnøgle i forhold til den samlede mængde guld, der er øremærket af alle nationale centralbanker.
(aktivpost 1 del af aktivpost 9.2 i HBS).
I denne afgørelse og tidligst indtil opgørelsen af den monetære indkomst for regnskabsåret 2007 værdisattes
guld på basis af guldprisen i euro per fine ounce den 31. december 2002.
7. Tilgodehavender der opstår som følge af eurosedler, der er forhåndsudsendt i henhold til retningslinje
ECB/2006/9, og som er indgået i seddelomløbet inden datoen for indførelse af eurosedler og -mønter (indeholdt
i aktivpost 4.1 i HBS indtil datoen for indførelse af eurosedler og -mønter og derefter indeholdt i korre
spondentkonti i aktivpost 9.5 i HBS), dog kun indtil disse tilgodehavender indgår i Eurosystem-interne tilgodeha
vender hidrørende fra TARGET2-transaktioner.
8. Tilgodehavender, der opstår på grund af misligholdelse fra Eurosystemets modparter i forbindelse med Eurosy
stemets kreditoperationer, og/eller finansielle aktiver og tilgodehavender (i forhold til tredjeparter) tilegnet
og/eller erhvervet i forbindelse med realisation af sikkerheder, der er stillet af misligholdende modparter i
Eurosystemets i forbindelse med Eurosystemets kreditoperationer, nyklassificeret fra aktivpost 5 i HBS (del af
aktivpost 11.6 i HBS).
B. Størrelsen af den enkelte nationale centralbanks aktiver, som kan øremærkes, beregnes i overensstemmelse med de
harmoniserede regnskabsprincipper og -regler, som er fastsat i ECB's retningslinje ECB/2006/16.«
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