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EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT
av den 14 december 2009
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/2009/27)
(2009/998/EU)
ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet
och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 32 i denna, och
av följande skäl:
(1)

Genom beslut ECB/2009/16 av den 2 juli 2009 om
genomförandet av programmet för köp av säkerställda
obligationer (1) inrättas ett program för köp av säker
ställda obligationer för penningpolitiska ändamål.

(2)

Riktlinje ECB/2009/10 av den 7 maj 2009 om ändring
av riktlinje ECB/2000/7 om Eurosystemets penning
politiska instrument och förfaranden (2) ger kreditinstitut,
som på grund av sin specifika institutionella karaktär
enligt gemenskapsrätten omfattas av tillsyn som är lik
värdig med den tillsyn som behöriga nationella myndig
heter utför, tillträde till Eurosystemets öppna marknads
transaktioner och stående faciliteter.

(3)

(4)

Det har visat sig nödvändigt att specificera hur utestående
fordringar och tillhörande finansiella tillgångar, som är
resultatet av att någon av Eurosystemets motparter inte
fullgör sina skyldigheter inom ramen för Eurosystemets
kreditoperationer, bör hanteras.
Beslut ECB/2001/16 av den 6 december 2001 om för
delning av de monetära inkomsterna för de deltagande
medlemsstaternas nationella centralbanker från och med
räkenskapsåret 2002 (3) bör ändras för att spegla föränd
ringarna i beräkningen och fördelningen av de monetära
inkomsterna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

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

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

1. Artikel 1 g ska ersättas med följande:
”g) kreditinstitut: antingen a) ett kreditinstitut enligt artikel 2
och artikel 4.1 a i Europaparlamentets och rådets direktiv
2006/48/EG av den 14 juni 2006 om rätten att starta
och driva verksamhet i kreditinstitut (*), såsom detta har
genomförts i nationell lagstiftning, som är föremål för
tillsyn av en behörig myndighet, eller b) ett annat kredit
institut enligt artikel 123.2 i fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt som omfattas av likvärdig tillsyn
som den tillsyn som en behörig myndighet utövar.
___________
(*) EUT L 177, 30.6.2006, s. 1.”
2. Artikel 3.2 ska ersättas med följande:
”2.
Från och med 2003 ska varje nationell centralbanks
monetära inkomster fastställas genom beräkning av de fak
tiska inkomsterna från de bokförda reserverade tillgångarna.
Undantaget från detta är guld som inte ska anses generera
några inkomster samt värdepapper som innehas för penning
politiska ändamål som ska anses generera inkomster mot
svarande referensräntan.”
3. Bilagorna I och II till beslut ECB/2001/16 ska ändras i en
lighet med bilagan till det här beslutet.
Artikel 2
Slutbestämmelse
Detta beslut träder i kraft den 31 december 2009.

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

ECB:s ordförande
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BILAGA
1. Bilaga I till beslut ECB/2001/16 ska ersättas med följande:
”BILAGA I
SKULDBASENS SAMMANSÄTTNING
A. Skuldbasen ska endast omfatta följande poster:
1. Sedlar i omlopp.
Inom ramen för denna bilaga ska ’sedlar i omlopp’, under året för utbyte av sedlar och mynt, för varje ny
nationell centralbank i Eurosystemet
a) omfatta sedlar som den nationella centralbanken gett ut i den nationella valutaenheten, och
b) minskas med värdet på räntefria lån i samband med förhandstilldelningen av eurosedlar som ännu ej
debiterats (del av tillgångspost 6 i den harmoniserade balansräkningen).
Efter utgången av året för utbyte av sedlar och mynt ska ’sedlar i omlopp’ för varje nationella centralbank
uteslutande betyda sedlar denominerade i euro.
Om dagen för övergången till eurokontanter infaller på en dag då 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 euroom
rådet (*) 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 TARGET2.
2. Skulder till kreditinstitut inom euroområdet som härrör från penningpolitiska transaktioner i euro, inklusive
a) löpande räkningar inklusive kassakrav enligt artikel 19.1 i stadgan (skuldpost 2.1 i den harmoniserade
balansräkningen),
b) medel i Eurosystemets inlåningsfacilitet (skuldpost 2.2 i den harmoniserade balansräkningen),
c) inlåning med fast löptid (skuldpost 2.3 i den harmoniserade balansräkningen),
d) skulder som härrör från finjusterande repotransaktioner (skuldpost 2.4 i den harmoniserade balansräkningen),
e) skulder avseende tilläggssäkerheter (skuldpost 2.5 i den harmoniserade balansräkningen).
3. Inlåning från motparter i Eurosystemet som inte fullgjort sina skyldigheter och som klassats om från skuldpost
2.1 i den harmoniserade balansräkningen.
4. De nationella centralbankernas skulder inom Eurosystemet med anknytning till emission av skuldebrev till ECB
som täcker emission av ECB-skuldcertifikat enligt kapitel 3.3 i bilaga I till riktlinje ECB/2000/7 (skuldpost 10.2 i
den harmoniserade balansräkningen).
5. Nettoskulder i Eurosystemet från eurosedlar i omlopp, inklusive sådana som uppkommer genom tillämpningen
av artikel 4 i detta beslut (del av skuldpost 10.3 i den harmoniserade balansräkningen).
6. Nettoskulder inom Eurosystemet på grund av TARGET2-transaktioner som förräntas med referensräntan (del av
skuldpost 10.4 i den harmoniserade balansräkningen).
B. Varje nationell centralbanks skuldbas ska beräknas i enlighet med de harmoniserade principer och regler för
redovisning som anges i riktlinje ECB/2006/16 av den 10 november 2006 om den rättsliga ramen för redovisning
och finansiell rapportering inom Europeiska centralbankssystemet (**).

___________
(*) EUT L 207, 28.7.2006, s. 39.
(**) EUT L 348, 11.12.2006, s. 1.”
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2. Bilaga II till beslut ECB/2001/16 ska ersättas med följande:
”BILAGA II
TILLGÅNGAR SOM KAN RESERVERAS
A. Endast följande poster ska reserveras:
1. Utlåning till kreditinstitut inom euroområdet som härrör från penningpolitiska transaktioner i euro (tillgångspost
5 i den harmoniserade balansräkningen).
2. Värdepapper som innehas för penningpolitiska ändamål (tillgångspost 7.1 i den harmoniserade balansräkningen).
3. Fordringar inom Eurosystemet motsvarande överföringen av andra reservtillgångar än guld till ECB enligt
artikel 30 i stadgan (del av tillgångspost 9.2 i den harmoniserade balansräkningen).
4. Nettofordringar inom Eurosystemet för eurosedlar i omlopp, inklusive sådana som uppkommer genom till
lämpningen av artikel 4 i detta beslut (del av tillgångspost 9.4 i den harmoniserade balansräkningen).
5. Nettofordringar inom Eurosystemet på grund av TARGET2-transaktioner som förräntas med referensräntan (del
av tillgångspost 9.5 i den harmoniserade balansräkningen).
6. Guld, inklusive fordringar avseende guld som överförts till ECB, till ett belopp som gör det möjligt för varje
nationell centralbank att reservera en så stor andel av sitt guld som motsvarar dess andel i fördelningsnyckeln
för tecknat kapital i förhållande till den totala mängden guld som reserverats av alla nationella centralbanker
(tillgångspost 1 och del av tillgångspost 9.2 i den harmoniserade balansräkningen).
Inom ramen för detta beslut, och åtminstone fram till dess att de monetära inkomsterna för räkenskapsåret
2007 beräknas, ska guld värderas enligt det guldpris i euro per ’fine ounce’ som fastställs den 31 december
2002.
7. 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 den tidpunkt då sådana fordringar blir en del av
fordringarna inom Eurosystemet till följd av transaktioner i TARGET2.
8. Utestående fordringar som är resultatet av att någon av Eurosystemets motparter inte fullgör sina skyldigheter
inom ramen för Eurosystemets kreditoperationer, och/eller finansiella tillgångar eller fordringar (gentemot tredje
part), som övertas och/eller förvärvas i samband med att säkerheter realiseras som ställts av en av Eurosystemets
motparter som inte fullgör sina skyldigheter inom ramen för Eurosystemets kreditoperationer, klassas om från
tillgångspost 5 i den harmoniserade balansräkningen (del av tillgångspost 11.6 i den harmoniserade balans
räkningen).
B. Värdet på varje nationell centralbanks tillgångar som kan reserveras ska beräknas i enlighet med de harmoniserade
principer och regler för redovisning som anges i riktlinje ECB/2006/16.”
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