PROTOKOLL OM STADGAN FÖR EUROPEISKA CENTRALBANKSSYSTEMET OCH
EUROPEISKA CENTRALBANKEN*
DE HÖGA FÖRDRAGSSLUTANDE PARTERNA,
SOM ÖNSKAR fastställa den stadga för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken som
avses i artikel 8 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,
HAR ENATS om följande bestämmelser som skall fogas till Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen:
KAPITEL I

BILDANDE AV ECBS
Artikel 1
Europeiska centralbankssystemet
1.1
Europeiska centralbankssystemet (ECBS) och Europeiska centralbanken (ECB) skall upprättas enligt
artikel 8 i detta fördrag; de skall fullgöra sina uppgifter och utöva sin verksamhet i enlighet med
bestämmelserna i detta fördrag och denna stadga.
1.2
Enligt artikel 107.1 i detta fördrag skall ECBS bestå av ECB och medlemsstaternas centralbanker
(“nationella centralbanker”). Institut monétaire luxembourgeois skall vara Luxemburgs centralbank.
KAPITEL II

MÅL OCH UPPGIFTER FÖR ECBS
Artikel 2
Mål
Enligt artikel 105.1 i detta fördrag skall huvudmålet för ECBS vara att upprätthålla prisstabilitet. Utan att
åsidosätta detta mål skall ECBS stödja den allmänna ekonomiska politiken inom gemenskapen i syfte att
bidra till att förverkliga gemenskapens mål enligt artikel 2 i fördraget. ECBS skall handla i överensstämmelse
med principen om en öppen marknadsekonomi med fri konkurrens som främjar en effektiv resursfördelning,
och iaktta de principer som anges i artikel 4 i fördraget.
Artikel 3
Uppgifter
3.1

Enligt artikel 105.2 i detta fördrag skall de grundläggande uppgifterna för ECBS vara att

— utforma och genomföra gemenskapens monetära politik,
— genomföra valutatransaktioner enligt bestämmelserna i artikel 111 i detta fördrag,
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— inneha och förvalta medlemsstaternas officiella valutareserver,
— främja väl fungerande betalningssystem.
3.2
Enligt artikel 105.3 i detta fördrag skall artikel 3.1 tredje strecksatsen inte beröra medlemsstaternas
regeringars innehav och förvaltning av rörelsemedel i utländsk valuta.
3.3
Enligt artikel 105.5 i detta fördrag skall ECBS medverka till att de behöriga myndigheterna smidigt
kan genomföra sin politik när det gäller tillsyn över kreditinstitut och det finansiella systemets stabilitet.
Artikel 4
Rådgivande funktioner
Enligt artikel 105.4 i detta fördrag
a) skall ECB höras
— om varje förslag till gemenskapsrättsakt inom ECB:s behörighetsområde,
— av nationella myndigheter om varje förslag till rättsregler inom ECB:s behörighetsområde, dock inom
de ramar och på de villkor som fastställs av rådet enligt förfarandet i artikel 42;
b) får ECB i frågor inom sitt behörighetsområde avge yttranden till berörda institutioner eller organ inom
gemenskapen eller till nationella myndigheter.
Artikel 5
Insamling av statistiska uppgifter
5.1
För att utföra ECBS uppgifter skall ECB med de nationella centralbankernas stöd samla in de
statistiska uppgifter som behövs, antingen från de behöriga nationella myndigheterna eller direkt från de
ekonomiska aktörerna. För detta ändamål skall ECB samarbeta med gemenskapsinstitutioner och
gemenskapsorgan, med behöriga myndigheter i medlemsstaterna eller i tredje land samt med internationella
organisationer.
5.2

De nationella centralbankerna skall så långt som möjligt utföra de uppifter som anges i artikel 5.1.

5.3
ECB skall vid behov bidra till harmoniseringen av de regler och den praxis som gäller för insamling,
sammanställning och distribution av statistik inom dess behörighetsområde.
5.4
Rådet skall enligt förfarandet i artikel 42 fastställa kretsen av uppgiftsskyldiga fysiska och juridiska
personer, sekretessföreskrifter samt lämpliga bestämmelser om genomförande och påföljder.
Artikel 6
Internationellt samarbete
6.1
I fråga om sådant internationellt samarbete som angår de uppgifter som har anförtrotts ECBS, skall
ECB bestämma hur ECBS skall företrädas.
6.2
ECB och, med dess godkännande, de nationella centralbankerna får delta i internationella monetära
institutioner.
6.3

Artiklarna 6.1 och 6.2 skall inte påverka tillämpningen av artikel 111.4 i detta fördrag.
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KAPITEL III

ECBS ORGANISATION
Artikel 7
Oavhängighet
Enligt artikel 108 i detta fördrag skall varken ECB eller någon nationell centralbank eller någon medlem av
deras beslutande organ, då de utövar de befogenheter och fullgör de uppgifter och skyldigheter som har
tilldelats dem genom detta fördrag och denna stadga, begära eller ta emot instruktioner från
gemenskapsinstitutioner eller gemenskapsorgan, från medlemsstaternas regeringar eller från något annat
organ. Gemenskapsinstitutionerna, gemenskapsorganen och medlemsstaternas regeringar förbinder sig att
respektera denna princip och att inte söka påverka medlemmarna av ECB:s eller de nationella
centralbankernas beslutande organ när dessa fullgör sina uppgifter.
Artikel 8
Allmän princip
ECBS skall ledas av ECB:s beslutande organ.
Artikel 9
Europeiska centralbanken
9.1
ECB, som enligt artikel 107.2 i detta fördrag skall vara en juridisk person, skall i varje medlemsstat
ha den mest vittgående rättskapacitet som tillerkänns juridiska personer enligt den nationella lagstiftningen;
ECB skall särskilt kunna förvärva och avyttra fast och lös egendom samt föra talan inför domstolar och andra
myndigheter.
9.2
ECB skall säkerställa att de uppgifter som har tilldelats ECBS enligt artikel 105.2, 105.3 och 105.5 i
detta fördrag utförs antingen inom ramen för ECB:s egen verksamhet enligt denna stadga eller genom de
nationella centralbankerna enligt artiklarna 12.1 och 14.
9.3

Enligt artikel 107.3 i detta fördrag skall ECB:s beslutande organ vara ECB-rådet och direktionen.
Artikel 10
ECB-rådet

10.1 Enligt artikel 112.1 i detta fördrag skall ECB-rådet bestå av ECB:s direktionsledamöter samt cheferna
för de nationella centralbankerna.
10.2 Om inte annat följer av artikel 10.3 skall endast personligen närvarande medlemmar av ECB-rådet ha
rösträtt. Med avvikelse från denna regel kan det i den arbetsordning som avses i artikel 12.3 fastställas att
medlemmar av ECB-rådet får rösta vid telefonkonferenser. I arbetsordningen skall också föreskrivas att en
medlem av ECB-rådet som är förhindrad att rösta under en längre period får utse en ersättare som medlem av
ECB-rådet.
Om inte annat följer av artiklarna 10.3 och 11.3 skall varje medlem av ECB-rådet ha en röst. Om inte annat
bestäms i denna stadga skall ECB-rådet besluta med enkel majoritet. Vid lika röstetal skall ordföranden ha
utslagsröst.
ECB-rådet är beslutfört om minst två tredjedelar av medlemmarna är närvarande. Om ECB-rådet inte är
beslutfört får ordföranden kalla till ett extra sammanträde, där beslut kan fattas utan hänsyn till närvaroregeln.
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10.3 Vid beslut som fattas enligt artiklarna 28-30, 32, 33, och 51 skall rösterna i ECB-rådet vägas enligt de
nationella centralbankernas andelar i ECB:s tecknade kapital. Direktionsledamöternas röstvikt skall vara noll.
Ett beslut som kräver kvalificerad majoritet skall antas om det stöds av röster som representerar minst två
tredjedelar av ECB:s tecknade kapital och minst hälften av andelsägarna. Om en centralbankschef inte kan
närvara, får han utse en ersättare för att avge hans vägda röst.
10.4 Sammanträdena skall vara hemliga. ECB-rådet kan besluta om att offentliggöra resultaten av sina
överläggningar.
10.5

ECB-rådet skall sammanträda minst tio gånger om året.
Artikel 11
Direktionen

11.1 Enligt artikel 112.2 a) i detta fördrag skall direktionen bestå av ordföranden, vice ordföranden och
fyra andra ledamöter.
Ledamöterna skall utföra sina uppgifter på heltid. De får inte utöva någon annan avlönad eller oavlönad
yrkesverksamhet, om inte ECB-rådet undantagsvis ger tillstånd till det.
11.2 Enligt artikel 112.2 b) i detta fördrag skall ordföranden, vice ordföranden och de övriga
direktionsledamöterna på rekommendation av rådet, som skall ha hört Europaparlamentet och ECB-rådet,
utses genom överenskommelse mellan medlemsstaternas regeringar på stats- eller regeringschefsnivå bland
personer vars auktoritet och yrkeserfarenhet inom den finansiella sektorn är allmänt erkända.
Deras mandattid är åtta år; mandatet kan inte förnyas.
Endast medborgare i medlemsstaterna får vara direktionsledamöter.
11.3 Anställningsvillkoren för direktionsledamöterna, särskilt deras löner, pensioner och andra sociala
trygghetsförmåner, skall bestämmas i avtal med ECB och fastställas av ECB-rådet på förslag av en kommitté
som skall bestå av tre medlemmar utsedda av ECB-rådet och tre medlemmar utsedda av rådet.
Direktionsledamöterna skall inte ha rösträtt i de frågor som avses i denna punkt.
11.4 Om en direktionsledamot inte längre uppfyller de krav som ställs för att han skall kunna utföra sina
uppgifter eller om han gjort sig skyldig till allvarlig försummelse, får domstolen på begäran av ECB-rådet
eller direktionen avsätta honom.
11.5 Varje direktionsledamot som är personligen närvarande skall ha rösträtt och för detta ändamål förfoga
över en röst. Om inte något annat har bestämts, skall direktionen besluta med enkel majoritet av de avgivna
rösterna. Vid lika röstetal skall ordföranden ha utslagsröst. Närmare bestämmelser om omröstningen skall
fastställas i den arbetsordning som avses i artikel 12.3.
11.6

Direktionen skall ansvara för ECB:s löpande verksamhet.

11.7

Vid en vakans i direktionen skall en ny ledamot utses enligt artikel 11.2.
Artikel 12
De beslutande organens ansvarsområden

12.1 ECB-rådet skall anta de riktlinjer och fatta de beslut som behövs för att säkerställa att de uppgifter
utförs som har anförtrotts ECBS enligt detta fördrag och denna stadga. ECB-rådet skall utforma
gemenskapens monetära politik, efter omständigheterna inklusive beslut om mellanliggande monetära mål,
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nyckelräntesatser och tillförseln av reserver inom ECBS, samt anta de riktlinjer som behövs för att genomföra
besluten.
Direktionen skall genomföra den monetära politiken enligt ECB-rådets riktlinjer och beslut. Därvid skall
direktionen ge de nationella centralbankerna de anvisningar som behövs. Dessutom kan vissa befogenheter
genom beslut av ECB-rådet delegeras till direktionen.
I den utsträckning som det anses möjligt och ändamålsenligt och utan att det påverkar tillämpningen av
bestämmelserna i denna artikel, skall ECB anlita de nationella centralbankerna för att genomföra
transaktioner som ingår i uppgifterna för ECBS.
12.2

Direktionen skall ansvara för förberedelserna av ECB-rådets sammanträden.

12.3 ECB-rådet skall anta en arbetsordning som fastställer den interna organisationen för ECB och dess
beslutande organ.
12.4

ECB-rådet skall utöva de rådgivande funktioner som avses i artikel 4.

12.5

ECB-rådet skall fatta de beslut som avses i artikel 6.
Artikel 13
Ordföranden

13.1 Ordföranden eller i hans frånvaro vice ordföranden skall leda sammanträdena i ECB-rådet och
direktionen.
13.2 Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 39 skall ordföranden eller den person som han utser
företräda ECB utåt.
Artikel 14
De nationella centralbankerna
14.1 Enligt artikel 109 i detta fördrag skall varje medlemsstat senast då ECB upprättas säkerställa att dess
nationella lagstiftning, inbegripet stadgan för dess nationella centralbank, är förenlig med detta fördrag och
denna stadga.
14.2 I stadgarna för de nationella centralbankerna skall särskilt föreskrivas att ämbetstiden för chefen för
en nationell centralbank skall vara minst fem år.
En centralbankschef får avsättas endast om han inte längre uppfyller de krav som ställs för att han skall kunna
utföra sina uppgifter eller om han gjort sig skyldig till allvarlig försummelse. Ett beslut om avsättning får
överklagas vid domstolen av den berörda centralbankschefen eller ECB-rådet på den grunden att detta fördrag
eller någon rättsregel om dess tillämpning har överträtts. En sådan talan skall väckas inom två månader från
det att beslutet offenliggjordes eller delgavs den som vill väcka talan eller, i annat fall, från den dag då den
senare fick kännedom om beslutet.
14.3 De nationella centralbankerna är en integrerad del av ECBS och skall handla i överensstämmelse med
ECB:s riktlinjer och instruktioner. ECB-rådet skall vidta de åtgärder som behövs för att säkerställa att ECB:s
riktlinjer och instruktioner följs och skall kräva att all nödvändig information ställs till ECB-rådets
förfogande.
14.4 De nationella centralbankerna kan utföra andra uppgifter än de som anges i denna stadga, såvida inte
ECB-rådet med en majoritet av två tredjedelar av de avgivna rösterna finner att dessa uppgifter strider mot
ECB:s mål och funktioner. Sådana uppgifter skall utföras på de nationella centralbankernas eget ansvar och
egen risk och skall inte betraktas som en del av ECBS funktioner.
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Artikel 15
Rapporteringsskyldighet
15.1

ECB skall minst varje kvartal upprätta och offentliggöra rapporter om ECBS verksamhet.

15.2

En konsoliderad rapport över ECBS finansiella ställning skall offentliggöras varje vecka.

15.3 Enligt artikel 113.3 i detta fördrag skall ECB till Europaparlamentet, rådet och kommissionen samt
till Europeiska rådet överlämna en årsrapport om verksamheten inom ECBS och om den monetära politiken
under det föregående och det innevarande året.
15.4

De rapporter som avses i denna artikel skall kostnadsfritt ställas till förfogande för intresserade.
Artikel 16
Sedlar

Enligt artikel 106.1 i detta fördrag skall ECB-rådet ha ensamrätt att tillåta sedelutgivning inom gemenskapen.
ECB och de nationella centralbankerna får ge ut sedlar. Endast sedlar som ges ut av ECB och de nationella
centralbankerna skall vara lagliga betalningsmedel inom gemenskapen.
ECBS skall såvitt möjligt ta hänsyn till gällande praxis när det gäller utgivning och utformning av sedlar.
KAPITEL IV

ECBS MONETÄRA UPPGIFTER OCH TRANSAKTIONER
Artikel 17
Konton i ECBS och de nationella centralbankerna
För att genomföra sina transaktioner får ECB och de nationella centralbankerna öppna konton för
kreditinstitut, offentliga organ och andra marknadsaktörer och som säkerhet ta emot tillgångar, inklusive
kontobaserade värdepapper.
Artikel 18
Marknads- och kredittransaktioner
18.1 För att förverkliga målen för ECBS och utföra dess uppgifter får ECB och de nationella
centralbankerna
— verka för de finansiella marknaderna genom att köpa och sälja fordringar och lätt omsättningsbara
värdepapper med leverans (omgående eller på termin) eller enligt återköpsavtal och genom att ge och ta
upp lån i sådana fordringar och värdepapper, såväl i gemenskapsvalutor som i tredje lands valutor, samt
genom transaktioner med ädelmetaller,
— utföra lånetransaktioner med kreditinstitut och andra marknadsaktörer, varvid lån skall lämnas mot
tillfredsställande säkerheter.
18.2 ECB skall fastställa allmänna principer för marknads- och kredittransaktioner som utförs av ECB
själv eller av de nationella centralbankerna samt för hur de villkor skall tillkännages enligt vilka de är beredda
att ingå i sådana transaktioner.
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Artikel 19
Minimireserver
19.1 Om inte annat följer av artikel 2 kan ECB, för att uppfylla målen för den monetära politiken, kräva att
kreditinstitut som är etablerade i medlemsstaterna skall hålla minimireserver på konton hos ECB och de
nationella centralbankerna. ECB-rådet får fastställa regler för att beräkna och fastställa de minimireserver
som krävs. Om kraven åsidosätts, skall ECB ha rätt att ta ut straffränta och att förelägga andra sanktioner med
jämförlig verkan.
19.2 För tillämpningen av denna artikel skall rådet enligt förfarandet i artikel 42 fastställa basen för
minimireserverna och den högsta tillåtna kvoten mellan dessa reserver och basen för dem samt lämpliga
sanktioner vid ett åsidosättande.
Artikel 20
Andra instrument för monetär styrning
ECB-rådet får med en majoritet av två tredjedelar av de avgivna rösterna besluta om tillämpning av sådana
andra operativa metoder för monetär styrning som ECB-rådet med beaktande av artikel 2 anser
ändamålsenliga.
Rådet skall enligt förfarandet i artikel 42 fastställa tillämpningsområdet för sådana metoder, om de innebär
förpliktelser för tredje man.
Artikel 21
Transaktioner med offentliga organisationer
21.1 Enligt artikel 101 i detta fördrag är det förbjudet för ECB och de nationella centralbankerna att ge
gemenskapsinstitutioner eller gemenskapsorgan, centrala, regionala, lokala eller andra myndigheter, andra
offenligrättsliga organ eller offentliga företag i medlemsstaterna rätt att övertrassera sina konton eller att ge
dem andra former av krediter; detsamma gäller ECB:s och de nationella centralbankernas förvärv av
skuldförbindelser direkt från dem.
21.2 ECB och de nationella centralbankerna får fungera som fiskala ombud för de enheter som avses i
artikel 21.1
21.3 Bestämmelserna i denna artikel skall inte gälla offentligt ägda kreditinstitut; dessa skall behandlas av
de nationella centralbankerna och ECB på samma sätt som privata kreditinstitut vad gäller tillförseln av
centralbanksreserver.
Artikel 22
Clearing- och betalningssystem
ECB och de nationella centralbankerna får ställa anordningar till förfogande och ECB får utfärda
förordningar för att säkerställa effektiva och sunda clearing- och betalningssystem inom gemenskapen och i
förbindelser med tredje land.
Artikel 23
Externa transaktioner
ECB och de nationella centralbankerna får
— upprätta förbindelser med centralbanker och finansinstitut i andra länder och vid behov med
internationella organisationer,
— köpa och sälja, för omgående leverans eller på termin, alla slags valutatillgångar och ädelmetaller;
begreppet “valutatillgång” skall omfatta värdepapper och alla andra tillgångar oberoende av form, som är
utställda i något lands valuta eller i beräkningsenheter,
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— inneha och förvalta de tillgångar som avses i denna artikel,
— utföra alla slags banktransaktioner med tredje land och internationella organisationer, inklusive upplåning
och utlåning.
Artikel 24
Andra transaktioner
Utöver de transaktioner som följer av deras uppgifter får ECB och de nationella centralbankerna utföra
transaktioner för egna administrativa ändamål eller för sin personal.
KAPITEL V

TILLSYN
Artikel 25
Tillsyn
25.1 ECB kan ge råd till och konsulteras av rådet, kommissionen och medlemsstaternas behöriga
myndigheter om räckvidden och genomförandet av sådan gemenskapslagstiftning som avser tillsynen över
kreditinstitut och det finansiella systemets stabilitet.
25.2 I enlighet med beslut av rådet enligt artikel 105.6 i detta fördrag får ECB utföra särskilda uppgifter i
samband med tillsynen över kreditinstitut och andra finansinstitut med undantag av försäkringsföretag.
KAPITEL VI

FINANSIELLA BESTÄMMELSER FÖR ECBS
Artikel 26
Räkenskaper
26.1 ECB:s och de nationella centralbankernas räkenskapsår skall börja den 1 januari och sluta den 31
december.
26.2 ECB:s årsbokslut skall upprättas av direktionen i enlighet med de principer som fastställs av ECBrådet. Bokslutet skall godkännas av ECB-rådet och därefter offenliggöras.
26.3 För analytiska och operativa ändamål skall direktionen upprätta en konsoliderad balansräkning för
ECBS, som skall omfatta sådana tillgångar och skulder hos de nationella centralbankerna som hänför sig till
ECBS.
26.4 För tillämpningen av denna artikel skall ECB-rådet fastställa de regler som behövs för att
standardisera bokföring och rapportering av de nationella centralbankernas transaktioner.
Artikel 27
Revision
27.1 ECB:s och de nationella centralbankernas räkenskaper skall granskas av oavhängiga externa revisorer
som ECB-rådet har rekommenderat och rådet godkänt. Revisorerna skall ha befogenhet att granska alla
räkenskapshandlingar och konton hos ECB och de nationella centralbankerna samt att få alla uppgifter om
deras transaktioner.
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27.2

Artikel 248 i detta fördrag skall endast tillämpas vid granskning av effektiviteten i ECB:s förvaltning.
Artikel 28
ECB:s kapital

28.1 När ECB inleder sin verksamhet skall dess kapital vara 5 miljarder ecu. Kapitalet kan ökas genom
beslut av ECB-rådet med kvalificerad majoritet enligt artikel 10.3, inom de gränser och på de villkor som
fastställs av rådet enligt förfarandet i artikel 42.
28.2 De nationella centralbankerna skall vara de enda tecknarna och innehavarna av kapital i ECB.
Teckningen av kapital skall ske enligt den fördelningsnyckel som fastställs enligt artikel 29.
28.3 ECB-rådet skall med kvalificerad majoritet enligt artikel 10.3 bestämma i vilken omfattning och form
som kapitalet skall betalas in.
28.4 Om inte annat följer av artikel 28.5 får centralbankernas andelar i ECB:s tecknade kapital inte
överlåtas, pantsättas eller utmätas.
28.5 Om den fördelningsnyckel som avses i artikel 29 ändras, skall de nationella centralbankerna överlåta
kapitalandelar till varandra i den omfattning som behövs för att säkerställa att fördelningen av kapitalandelar
motsvarar den ändrade nyckeln. ECB-rådet skall fastställa villkoren för sådana överlåtelser.
Artikel 29
Fördelningsnyckel för teckningen av kapital
29.1 När ECBS och ECB har upprättats enligt förfarandet i artikel 123.l i detta fördrag skall
fördelningsnyckeln för teckning av ECB:s kapital fastställas. Varje nationell centralbank skall tilldelas en vikt
i denna nyckel som motsvarar summan av
— 50 % av den berörda medlemsstatens andel av gemenskapens befolkning näst sista året före upprättandet
av ECBS,
— 50 % av den berörda medlemsstatens andel av gemenskapens bruttonationalprodukt till marknadspris
under de senaste fem åren före näst sista året före upprättandet av ECBS.
Procentsatserna skall avrundas uppåt till närmaste multipel av 0,05 procentenheter.
29.2 Det statistiska underlag som skall användas för tillämpningen av denna artikel skall ställas till
förfogande av kommissionen enligt de regler som rådet antar enligt förfarandet i artikel 42.
29.3 De vikter som tilldelas de nationella centralbankerna skall ändras vart femte år efter upprättandet av
ECBS; därvid skall bestämmelserna i artikel 29.1 tillämpas. Den ändrade fördelningsnyckeln skall tillämpas
från och med den första dagen i det närmast följande året.
29.4

ECB-rådet skall vidta alla övriga åtgärder som behövs för tillämpningen av denna artikel.
Artikel 30
Överföring av reservtillgångar till ECB

30.1 Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 28 skall de nationella centralbankerna upp till ett
belopp som motsvarar 50 miljarder ecu förse ECB med reservtillgångar, som dock inte får bestå av
medlemsstaternas valutor, ecu, IMF-reservpositioner eller SDR. ECB-rådet skall besluta om vilken andel som
skall betalas in till ECB i samband med dess upprättande och vilka belopp som skall betalas in vid senare
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tidpunkter. ECB skall ha obegränsad rätt att inneha och förvalta de reservtillgångar som överförs till ECB och
att använda dem för de ändamål som anges i denna stadga.
30.2 Bidraget från varje nationell centralbank skall fastställas i förhållande till bankens andel i ECB:s
tecknade kapital.
30.3 ECB skall kreditera varje nationell centralbank med en fordran som motsvarar dess bidrag. ECB-rådet
skall fastställa denomineringen och avkastningen för sådana fordringar.
30.4 ECB kan kräva inbetalning av valutareserver enligt artikel 30.2 utöver det i artikel 30.1 fastställda
beloppet, inom de gränser och på de villkor som fastställs av rådet enligt förfarandet i artikel 42.
30.5 ECB får inneha och förvalta IMF-reservpositioner och SDR samt bestämma att sådana tillgångar skall
läggas samman.
30.6

ECB-rådet skall vidta alla övriga åtgärder som behövs för tillämpningen av denna artikel.
Artikel 31
De nationella centralbankernas innehav av reservtillgångar

31.1 De nationella centralbankerna skall ha rätt att utföra transaktioner för att uppfylla sina förpliktelser
mot internationella organisationer i enlighet med artikel 23.
31.2 Alla övriga transaktioner i sådana valutareserver som kvarstår i de nationella centralbankerna efter de
överföringar som avses i artikel 30 samt medlemsstaternas transaktioner med rörelsemedel i utländsk valuta
skall över en bestämd gräns, som skall fastställas i enlighet med artikel 31.3, godkännas av ECB för att
säkerställa överensstämmelse med gemenskapens penning- och valutapolitik.
31.3

ECB-rådet skall utfärda riktlinjer för att underlätta sådana transaktioner.
Artikel 32
Fördelning av de nationella centralbankernas monetära inkomster

32.1 Inkomsterna för de nationella centralbankerna då de fullgör monetära uppgifter för ECBS (härefter
kallade “monetära inkomster”) skall fördelas vid utgången av varje räkenskapsår i enlighet med
bestämmelserna i denna artikel.
32.2 Om inte annat följer av artikel 32.3 skall summan av de monetära inkomsterna för varje nationell
centralbank vara lika med centralbankens årliga inkomster av de tillgångar som den innehar som motvärden
till sedlar i omlopp och till inlåning från kreditinstitut. Dessa tillgångar skall reserveras av de nationella
centralbankerna i enlighet med riktlinjer som ECB-rådet skall fastställa.
32.3 Om ECB-rådet efter den tredje etappens början finner att det på grund av de nationella
centralbankernas balansräkningsstrukturer inte är möjligt att tillämpa artikel 32.2, kan ECB-rådet med
kvalificerad majoritet och med avvikelse från artikel 32.2 besluta om att de monetära inkomsterna skall
beräknas enligt någon annan metod under en tid av högst 5 år.
32.4 Varje nationell centralbanks monetära inkomster skall minskas med ett belopp som motsvarar
centralbankens räntebetalningar till följd av förpliktelser på grund av inlåning från kreditinstituten enligt
artikel 19.
ECB-rådet kan besluta att de nationella centralbankerna skall ersättas för kostnader i samband med
sedelutgivning eller i undantagsfall för särskilda förluster till följd av monetära transaktioner som företagits
för ECBS. Ersättning skall lämnas i den form som ECB-rådet finner lämplig; sådana belopp får avräknas från
de nationella centralbankernas monetära inkomster.
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32.5 Summan av de nationella centralbankernas monetära inkomster skall fördelas på de nationella
centralbankerna i förhållande till deras inbetalda andelar av ECB:s kapital, om inte annat följer av beslut som
ECB-rådet fattar enligt artikel 33.2.
32.6 Avräkning och betalning av saldona från fördelningen av de monetära inkomsterna skall utföras av
ECB enligt ECB-rådets riktlinjer.
32.7

ECB-rådet skall vidta alla övriga åtgärder som behövs för tillämpningen av denna artikel.
Artikel 33
Fördelning av ECB:s resultat

33.1

ECB:s nettovinst skall fördelas på följande sätt:

a) Ett belopp som ECB-rådet bestämmer och som inte får överstiga 20 % av nettovinsten skall avsättas till
den allmänna reservfonden inom en gräns som motsvarar 100 % av kapitalet.
b) Återstoden skall fördelas mellan ECB:s andelsägare i förhållande till deras inbetalda andelar.
33.2 Vid förlust för ECB kan underskottet avräknas mot ECB:s allmänna reservfond och - om det behövs
och efter beslut av ECB-rådet - mot de monetära inkomsterna för det ifrågavarande räkenskapsåret i
förhållande till och upp till de belopp som fördelas på de nationella centralbankerna enligt artikel 32.5.
KAPITEL VII

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
Artikel 34
Rättsakter
34.1

I enlighet med artikel 110 i detta fördrag skall ECB

— utfärda förordningar i den utsträckning som behövs för att genomföra de uppgifter som anges i artikel 3.1
första strecksatsen, artiklarna 19.1, 22 eller 25.2 samt i de fall som skall anges i de rättsakter från rådet
som avses i artikel 42,
— fatta de beslut som behövs för att fullgöra de uppgifter som har anförtrotts ECBS genom detta fördrag och
denna stadga,
— avge rekommendationer och yttranden.
34.2 En förordning skall ha allmän giltighet. Den skall till alla delar vara bindande och direkt tillämplig i
varje medlemsstat.
Rekommendationer och yttranden skall inte vara bindande.
Ett beslut skall till alla delar vara bindande för dem som det är riktat till.
Artiklarna 253, 254 och 256 i detta fördrag skall tillämpas på ECB:s förordningar och beslut.
ECB kan besluta om att offenliggöra sina beslut, rekommendationer och yttranden.
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34.3 Inom de gränser och på de villkor som fastställs av rådet enligt förfarandet i artikel 42 skall ECB ha
rätt att förelägga företag böter eller viten om de inte uppfyller sina förpliktelser enligt ECB:s förordningar och
beslut.
Artikel 35
Domstolskontroll m.m.
35.1 ECB:s åtgärder eller underlåtenhet att handla skall prövas eller tolkas av domstolen i de fall och på de
villkor som fastställts i detta fördrag. ECB kan väcka talan i de fall och på de villkor som fastställts i detta
fördrag.
35.2 Tvister mellan ECB å ena sidan och dess borgenärer, gäldenärer eller andra personer å den andra skall
avgöras av de behöriga nationella domstolarna, utom när domstolen är behörig.
35.3 ECB skall ansvara enligt artikel 288 i detta fördrag. De nationella centralbankerna skall ansvara enligt
sin nationella lagstiftning.
35.4 Domstolen skall vara behörig att träffa avgöranden med stöd av en skiljedomsklausul i ett
offentligrättsligt eller privaträttsligt avtal som har ingåtts av ECB eller för dess räkning.
35.5

Beslut av ECB om att väcka talan vid domstolen skall fattas av ECB-rådet.

35.6 Domstolen skall vara behörig att avgöra tvister om en nationell centralbanks fullgörande av sina
förpliktelser enligt denna stadga. Om ECB anser att en nationell centralbank har underlåtit att fullgöra en
förpliktelse enligt denna stadga, skall ECB avge ett motiverat yttrande i ärendet efter att ha gett den berörda
nationella centralbanken tillfälle att framföra sina synpunkter. Om den berörda nationella centralbanken inte
rättar sig efter yttrandet inom den tid som ECB bestämmer, kan ECB väcka talan vid domstolen.
Artikel 36
Personal
36.1

ECB-rådet skall på förslag av direktionen fastställa anställningsvillkoren för ECB:s personal.

36.2 Domstolen skall vara behörig att avgöra alla tvister mellan ECB och dess anställda inom de gränser
och på de villkor som följer av anställningsvillkoren.
Artikel 37
Säte
Före utgången av år 1992 skall medlemsstaternas regeringar på stats- eller regeringschefsnivå i samförstånd
besluta om var ECB skall ha sitt säte.
Artikel 38
Sekretess
38.1 Ledamöterna av de beslutande organen och personalen i ECB och de nationella centralbankerna skall
även sedan deras uppdrag har upphört vara förpliktade att inte lämna ut upplysningar som omfattas av
tystnadsplikt.
38.2 För personer som har tillgång till uppgifter som enligt gemenskapsföreskrifter omfattas av
tystnadsplikt skall de föreskrifterna gälla.
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Artikel 39
Firmatecknare
ECB blir rättsligt bunden gentemot tredje man genom ordföranden eller två direktionsledamöter eller genom
underskrift av två medlemmar av ECB:s personal som ordföranden har bemyndigat att teckna ECB:s firma.
Artikel 40*
Immunitet och privilegier
ECB skall, på de villkor som anges i protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier,
inom medlemsstaternas territorier åtnjuta den immunitet och de privilegier som krävs för att den skall kunna
fullgöra sina uppgifter.
KAPITEL VIII

STADGEÄNDRINGAR OCH TILLÄGGSFÖRESKRIFTER
Artikel 41
Förenklat ändringsförfarande
41.1 Enligt artikel 107.5 i detta fördrag kan rådet ändra artiklarna 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26,
32.2, 32.3, 32.4, 32.6, 33.1 a) och 36 i denna stadga, antingen genom beslut med kvalificerad majoritet på
rekommendation av ECB och efter att ha hört kommissionen eller genom enhälligt beslut på förslag av
kommissionen och efter att ha hört ECB. I båda fallen krävs Europaparlamentets samtycke.
41.2

En rekommendation av ECB enligt denna artikel kräver ett enhälligt beslut av ECB-rådet.
Artikel 42
Tilläggsföreskrifter

Enligt artikel 107.6 i detta fördrag skall rådet omedelbart efter beslutet om tidpunkten för början av den tredje
etappen, antingen på förslag av kommissionen och efter att ha hört Europaparlamentet och ECB eller på
rekommendation av ECB och efter att ha hört Europaparlamentet och kommissionen, med kvalificerad
majoritet anta de bestämmelser som avses i artiklarna 4, 5.4, 19.2, 20. 28.1, 29.2, 30.4 och 34.3 i denna
stadga.
KAPITEL IX

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER OCH ANDRA BESTÄMMELSER OM ECBS
Artikel 43
Allmänna bestämmelser
43.1 Ett undantag enligt artikel 122.1 i detta fördrag skall medföra att den berörda medlemsstaten inte får
några rättigheter eller skyldigheter enligt följande artiklar i denna stadga: 3, 6, 9.2, 12.1, 14.3, 16, 18, 19, 20,
22, 23, 26.2, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 50 och 52.

*
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43.2 Centralbankerna i medlemsstater med undantag enligt artikel 122.1 i detta fördrag skall behålla sina
befogenheter på den monetära politikens område enligt nationell lagstiftning.
43.3 Enligt artikel 122.4 i detta fördrag skall med “medlemsstater” avses “medlemsstater utan undantag” i
följande artiklar i denna stadga: 3, 11.2, 19, 34.2 och 50.
43.4 Med “nationella centralbanker” skall avses “centralbanker i medlemsstater utan undantag” i följande
artiklar i denna stadga: 9.2, 10.1, 10.3, 12.1, 16, 17, 18, 22, 23, 27, 30, 31, 32, 33.2 och 52.
43.5 Med “andelsägare” skall i artiklarna 10.3 och 33.1 avses “centralbanker i medlemsstater utan
undantag”.
43.6 Med “ECB:s tecknade kapital” skall i artiklarna 10.3 och 30.2 avses “ECB:s kapital tecknat av
centralbankerna i medlemsstater utan undantag”.
Artikel 44
Övergångsuppgifter för ECB
ECB skall överta de av EMI:s uppgifter som till följd av undantag för en eller flera medlemsstater fortfarande
måste utföras under den tredje etappen.
ECB skall ge råd under förberedelserna för att upphäva de undantag som avses i artikel 122 i detta fördrag.
Artikel 45
ECB:s allmänna råd
45.1 Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 107 i detta fördrag skall det allmänna rådet inrättas som
ECB:s tredje beslutande organ.
45.2 Det allmänna rådet skall bestå av ECB:s ordförande och vice ordförande samt cheferna för de
nationella centralbankerna. Övriga direktionsledamöter får delta utan rösträtt i det allmänna rådets
sammanträden.
45.3

Det allmänna rådets ansvarsområden anges uttömmande i artikel 47 i denna stadga.
Artikel 46
Det allmänna rådets arbetsordning

46.1 ECB:s ordförande eller, i hans frånvaro, vice ordförande skall leda sammanträdena i det allmänna
rådet.
46.2 Rådets ordförande och en ledamot av kommissionen får delta utan rösträtt i det allmänna rådets
sammanträden.
46.3

Ordföranden skall förbereda det allmänna rådets sammanträden.

46.4

Med avvikelse från artikel 12.3 skall det allmänna rådet anta sin egen arbetsordning.

46.5

Det allmänna rådets sekretariat skall tillhandahållas av ECB.
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Artikel 47
Det allmänna rådets ansvarsområden
47.1

Det allmänna rådet skall

— utföra de uppgifter som avses i artikel 44,
— medverka till att fullgöra de rådgivande funktioner som avses i artiklarna 4 och 25.1.
47.2

Det allmänna rådet skall medverka till

— att samla in statistiska uppgifter enligt artikel 5,
— ECB:s rapporteringsverksamhet enligt artikel 15,
— att införa de regler som enligt artikel 26.4 behövs för tillämpningen av artikel 26,
— att vidta alla övriga åtgärder som enligt artikel 29.4 behövs för tillämpningen av artikel 29,
— att fastställa anställningsvillkoren för ECB:s personal enligt artikel 36.
47.3 Det allmänna rådet skall bidra till de nödvändiga förberedelserna för att enligt bestämmelserna i
artikel 123.5 i detta fördrag oåterkalleligen låsa växelkurserna för valutorna i medlemsstater med undantag i
förhållande till valutorna eller den gemensamma valutan i medlemsstater utan undantag.
47.4

Det allmänna rådet skall underrättas av ECBS ordförande om ECB-rådets beslut.
Artikel 48
Övergångsbestämmelser för ECB:s kapital

Enligt artikel 29.1 skall varje nationell centralbank tilldelas en vikt i fördelningsnyckeln för teckning av
ECB:s kapital. Med avvikelse från artikel 28.3 skall centralbankerna i medlemsstater med undantag inte
betala in sitt tecknade kapital, såvida inte det allmänna rådet med en majoritet av minst två tredjedelar av
ECB:s tecknade kapital och minst hälften av andelsägarna beslutar att en minimiprocentsats skall betalas in
som bidrag till ECB:s driftkostnader.
Artikel 49
Uppskjuten betalning av kapital, reserver och avsättningar i ECB
49.1 Centralbanken i en medlemsstat vars undantag har upphävts skall betala in sin tecknade andel av
ECB:s kapital i samma omfattning som centralbankerna i andra medlemsstater utan undantag och till ECB
föra över reservtillgångar enligt artikel 30.1. Det belopp som skall föras över skall beräknas genom
multiplikation av värdet av de reservtillgångar uttryckt i ecu efter omräkning till den aktuella växelkursen
som redan har förts över till ECB enligt artikel 30.1, med kvoten mellan antalet andelar som har tecknats av
den berörda nationella centralbanken och antalet andelar som redan har betalats in av de andra nationella
centralbankerna.
49.2 Utöver den betalning som skall göras enligt artikel 49.1 skall den berörda centralbanken bidra till
ECB:s reserver, till sådana avsättningar som är likvärdiga med reserver samt till de belopp som återstår att
tillföra reserverna och avsättningarna enligt saldot för resultaträkningen per den 31 december året innan
undantaget upphävdes. Bidragsbeloppet skall beräknas genom multiplikation av summan av reserverna, enligt
definitionen ovan och enligt ECB:s godkända balansräkning, med den faktor som anger förhållandet mellan
antalet andelar som har tecknats av den berörda centralbanken och antalet andelar som redan har betalats in
av de andra centralbankerna.
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Artikel 50
Första valet av direktionsledamöter
När ECB:s direktion upprättas skall ordföranden, vice ordföranden och de övriga direktionsledamöterna utses
genom överenskommelse mellan medlemsstaternas regeringar på stats- eller regeringschefsnivå på
rekommendation av rådet och sedan Europaparlamentet och EMI:s råd har hörts. Direktionens ordförande
skall utses för åtta år. Med avvikelse från artikel 11.2 skall vice ordföranden utses för fyra år och de övriga
direktionsledamöterna för tider mellan fem och åtta år. Mandaten kan inte förnyas. Antalet
direktionsledamöter kan vara lägre än vad som sägs i artikel 11.1, men får inte i något fall understiga fyra.
Artikel 51
Avvikelse från artikel 32
51.1 Om ECB-rådet efter början av den tredje etappen finner att tillämpningen av artikel 32 medför
väsentliga ändringar i de nationella centralbankernas relativa inkomstlägen, skall storleken på de inkomster
som skall fördelas enligt artikel 32 minskas med en enhetlig procentsats som inte får överstiga 60 % under
första räkenskapsåret efter början av den tredje etappen och som för varje följande räkenskapsår skall sättas
ned med minst 12 procentenheter.
51.2

Artikel 51.1 skall inte tillämpas under mer än fem räkenskapsår efter början av den tredje etappen.
Artikel 52
Växling av sedlar i gemenskapsvalutor

Efter den oåterkalleliga låsningen av växelkurserna skall ECB-rådet vidta de åtgärder som behövs för att
säkerställa att sedlar utställda i valutor med oåterkalleligen låsta växelkurser växlas av de nationella
centralbankerna till parivärdet.
Artikel 53
Övergångsbestämmelsernas tillämplighet
Artiklarna 43-48 skall tillämpas så länge det finns medlemsstater med undantag.
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