7.6.2014

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 168/117

BESLUIT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 5 juni 2014
tot wijziging van Besluit ECB/2010/23 inzake de toedeling van monetaire inkomsten van de natio
nale centrale banken van de lidstaten die de euro als munt hebben
(ECB/2014/24)
(2014/338/EU)
DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gezien de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, inzonderheid
artikel 32,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Besluit ECB/2010/23 (1) voert een mechanisme in voor het poolen en toedelen van monetaire inkomsten uit
monetaire beleidstransacties.

(2)

Artikel 5, lid 2, van Besluit ECB/2010/23 bepaalt dat op het bedrag van de monetaire inkomsten van elke NCB
de rente in mindering gebracht wordt die is ontvangen of betaald over in de referentiepassiva opgenomen passiva,
en overeenkomstig een besluit van de Raad van bestuur van de ECB uit hoofde van de tweede alinea van
artikel 32.4 van de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank. Het
behoeft verduidelijking dat monetaire inkomsten ontvangen over in de referentiepassiva opgenomen passiva
toegevoegd moeten worden aan de te poolen monetaire inkomsten van de NCB's.

(3)

Besluit ECB/2010/23 moet derhalve dienovereenkomstig gewijzigd worden,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Wijziging
Artikel 5, lid 2, van Besluit ECB/2010/23 wordt als volgt vervangen:
„2.
Het bedrag van de monetaire inkomsten van elke NCB wordt aangepast met een bedrag ter grootte van de
rente die is opgebouwd, ontvangen of betaald over in de referentiepassiva opgenomen passiva, en overeenkom
stig eventuele besluiten van de Raad van bestuur uit hoofde van de tweede alinea van artikel 32.4 van de
ESCB-statuten.”.
Artikel 2
Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op de dag van bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Frankfurt am Main, 5 juni 2014.
De president van de ECB
Mario DRAGHI

(1) Besluit ECB/2010/23 van 25 november 2010 inzake de toedeling van monetaire inkomsten van de nationale centrale banken van
lidstaten die de euro als munt hebben (PB L 35 van 9.2.2011, blz. 17).

