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FORORD

Den Europæiske Centralbanks institutionelle bestemmelser udgør en hjørnesten i 
dens retlige rammer og danner fortsat et stabilt grundlag for dens operationer – et 
grundlag, som har modstået de seneste års udfordringer stort set uændret. Dette 
hæfte, som blev udgivet første gang i oktober 2004, er nu blevet opdateret, så det 
afspejler de begrænsede ændringer i de institutionelle bestemmelser, der følger af 
Lissabontraktatens ikrafttrædelse den 1. december 2009. 

Den nye danske udgave gengiver den reviderede tekst i Protokollen om Statutten 
for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, nu 
knyttet som bilag til traktaterne som Protokol nr. 4. Endvidere er teksten i afgørelse 
ECB/2004/2 af 19. februar 2004 om vedtagelse af Forretningsordenen for Den 
Europæiske Centralbank blevet opdateret, så den afspejler de ændringer, der blev 
indført ved afgørelse ECB/2009/5 af 19. marts 2009. Selvom afgørelse ECB/2004/2 
og Forretningsordenen for Den Europæiske Centralbanks Direktion og Generelle Råd 
ikke er blevet revideret for specifikt at afspejle Lissabontraktatens ikrafttrædelse, er 
der i dette hæfte indsat fodnoter, så læseren både kan se den nye nummerering af 
de relevante artikler i traktaterne og den reviderede EU-terminologi. Fodnoterne 
skrevet med romertal afspejler både de ændringer i afgørelse ECB/2004/2, der blev 
indført ved afgørelse ECB/2009/5, og Lissabontraktatens ikrafttrædelse. 

Vi håber, at læseren fortsat vil finde dette hæfte nyttigt som et referenceredskab i 
arbejds- og studieøjemed.

Frankfurt am Main, september 2011

Antonio Sáinz de Vicuña
General Counsel 

Dette hæfte blev udgivet på engelsk i september 2011. I november 2012 blev det 
udgivet på 22 af de officielle sprog i Den Europæiske Union.
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Dette hæfte er et arbejdsdokument. Mindre uoverensstemmelser mellem de tekster, 
der præsenteres i dette hæfte, og teksterne, der er offentliggjort i Den Europæiske 
Unions Tidende, kan forekomme. Kun de EU-retsakter, der er offentliggjort i Den 
Europæiske Unions Tidende, anses for at være autentiske.
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PROTOKOL (NR. 4) OM STATUTTEN FOR DET EUROPÆISKE SYSTEM 
AF CENTRALBANKER OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 1

DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER,

SOM ØNSKER at fastsætte statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og 
Den Europæiske Centralbank, der er omhandlet i artikel 129, stk. 2, i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde,

ER BLEVET ENIGE OM følgende bestemmelser, der knyttes som bilag til traktaten om Den 
Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde:

KAPITEL I

DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER

Artikel 1

Det Europæiske System af Centralbanker

Den Europæiske Centralbank (ECB) og de nationale centralbanker udgør i overensstemmelse 
med artikel 282, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde Det Europæiske 
System af Centralbanker (ESCB). ECB og de nationale centralbanker i de medlemsstater, der 
har euroen som valuta, udgør Eurosystemet.

ESCB og ECB udøver deres funktioner og deres virksomhed i overensstemmelse med 
bestemmelserne i traktaterne og i denne statut.

KAPITEL I I

ESCB’S MÅL OG OPGAVER

Artikel 2

Mål

I overensstemmelse med artikel 127, stk. 1, og artikel 282, stk. 2, i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde er hovedmålet for ESCB at fastholde prisstabilitet. Uden 
at målsætningen om prisstabilitet derved berøres, støtter ESCB de generelle økonomiske 
politikker i Unionen med henblik på at bidrage til gennemførelsen af Unionens mål, som 
fastsat i artikel 3 i traktaten om Den Europæiske Union. ESCB handler i overensstemmelse 
med princippet om en åben markedsøkonomi med fri konkurrence, som fremmer en effektiv 

1 Protokol knyttet som bilag til de konsoliderede udgaver af traktaten om Den Europæiske Union og 
traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (2010/C 83/01) (EUT C 83 af 30.3.2010, s. 230).
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ressourceallokering, og i overensstemmelse med principperne i artikel 119 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde.

Artikel 3

Opgaver

3.1. I overensstemmelse med artikel 127, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde er de grundlæggende opgaver, der skal udføres af ESCB:

at formulere og gennemføre Unionens monetære politik–

at foretage transaktioner i udenlandsk valuta i overensstemmelse med bestemmelserne i –
nævnte traktats artikel 219

at besidde og forvalte medlemsstaternes officielle valutareserver–

at fremme betalingssystemernes smidige funktion.–

3.2. I overensstemmelse med nævnte traktats artikel 127, stk. 3, berører artikel 3.1, tredje 
led, ikke medlemsstaternes regeringers besiddelse og forvaltning af arbejdsbeholdninger i 
udenlandske valutaer.

3.3. I overensstemmelse med nævnte traktats artikel 127, stk. 5, bidrager ESCB til en 
smidig gennemførelse af de kompetente myndigheders politikker vedrørende tilsyn med 
kreditinstitutterne og det finansielle systems stabilitet.

Artikel 4

Rådgivende funktioner

I overensstemmelse med artikel 127, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde:

a) skal ECB høres

om ethvert forslag til EU-retsakt inden for dens kompetenceområder–

af de nationale myndigheder om ethvert udkast til retsforskrift inden for dens –
kompetenceområder, men inden for de rammer og på de betingelser, der fastsættes af 
Rådet efter fremgangsmåden i artikel 41.

b) kan ECB forelægge udtalelser for EU-institutioner, -organer, -kontorer eller -argenturer 
eller nationale myndigheder om spørgsmål inden for dens kompetenceområder.

Artikel 5

Indsamling af statistisk information

5.1. ECB skal med støtte fra de nationale centralbanker indsamle den statistiske information, 
som er nødvendig for at udføre ESCB’s opgaver, enten fra de kompetente nationale 
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myndigheder eller direkte fra de økonomiske enheder. ECB skal samarbejde om disse 
spørgsmål med EU-institutionerne, -organerne, -kontorerne og -agenturerne samt med 
de kompetente myndigheder i medlemsstaterne eller i tredjelande og med internationale 
organisationer.

5.2. De nationale centralbanker skal i videst muligt omfang udføre de opgaver, der er 
beskrevet i artikel 5.1.

5.3. ECB skal bidrage til harmoniseringen, når denne er nødvendig, af de regler og den 
praksis, der gælder for indsamling, udarbejdelse og udgivelse af statistikker inden for dens 
kompetenceområder.

5.4. Rådet fastsætter i overensstemmelse med fremgangsmåden i artikel 41, hvilke fysiske 
og juridiske personer der er undergivet anmeldelseskrav, forskrifter om tavshedspligt og 
passende regler om håndhævelse.

Artikel 6

Internationalt samarbejde

6.1. I spørgsmål om internationalt samarbejde, som vedrører ESCB’s opgaver, afgør ECB, 
hvordan ESCB skal repræsenteres.

6.2. ECB og – med dennes godkendelse – de nationale centralbanker kan deltage i 
internationale monetære institutioner.

6.3. Bestemmelserne i artikel 6.1 og 6.2 berører ikke bestemmelserne i artikel 138 i traktaten 
om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

KAPITEL I I I

ESCB’s ORGANISATION

Artikel 7

Uafhængighed

I overensstemmelse med artikel 130 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 
må hverken ECB, de nationale centralbanker eller medlemmerne af disses besluttende 
organer under udøvelsen af de beføjelser og gennemførelsen af de opgaver og pligter, som 
traktaterne og denne statut pålægger dem, søge eller modtage instrukser fra EU-institutioner, 
-organer, -kontorer eller -agenturer, fra nogen regering i en medlemsstat eller fra noget 
andet organ. Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer samt medlemsstaternes 
regeringer forpligter sig til at respektere dette princip og til ikke at søge at øve indflydelse på, 
hvordan medlemmerne af ECB’s og de nationale centralbankers besluttende organer udfører 
deres opgaver.
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Artikel 8

Generelt princip

ESCB skal styres af ECB’s besluttende organer.

Artikel 9

Den Europæiske Centralbank

9.1. ECB, som i overensstemmelse med artikel 282, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde har status som juridisk person, nyder i hver medlemsstat den mest 
vidtgående rets- og handleevne, som den pågældende stats lovgivning tillægger juridiske 
personer.

9.2. ECB skal sikre, at de opgaver, som er overdraget ESCB i medfør af nævnte traktats 
artikel 127, stk. 2, 3 og 5, bliver udført, enten ved ECB’s egne aktiviteter i henhold til 
nærværende statut eller af de nationale centralbanker i henhold til artikel 12.1 og 14.

9.3. I overensstemmelse med nævnte traktats artikel 129, stk. 1, er ECB’s besluttende 
organer Styrelsesrådet og Direktionen.

Artikel 10

Styrelsesrådet

10.1. I overensstemmelse med artikel 283, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde består Styrelsesrådet af medlemmerne af Direktionen og cheferne for de 
nationale centralbanker i de medlemsstater, der har euroen som valuta.

10.2. Hvert medlem af Styrelsesrådet har én stemme. Fra det tidspunkt, hvor antallet af 
medlemmer af Styrelsesrådet overstiger 21, har hvert medlem af Direktionen én stemme, 
og antallet af centralbankchefer med stemmeret udgør 15. Sidstnævnte stemmerettigheder 
fordeles og roterer som følger:

Når antallet af centralbankchefer overstiger 15, og indtil det udgør 22, inddeles –
centralbankcheferne i to grupper på grundlag af en fordeling efter størrelsen af 
deres NCB’ers medlemsstaters andel af det aggregerede bruttonationalprodukt til 
markedspriser og af den samlede aggregerede balance for de monetære finansielle 
institutioner i de medlemsstater, der har euroen som valuta. Andelene af det aggregerede 
bruttonationalprodukt til markedspriser og af den samlede aggregerede balance for de 
monetære finansielle institutioner tildeles vægte på henholdsvis 5/6 og 1/6. Den første 
gruppe består af fem centralbankchefer og den anden gruppe af de øvrige centralbankchefer. 
Den hyppighed, hvormed centralbankcheferne i den første gruppe kan udøve stemmeret, 
kan ikke være lavere end den hyppighed, som gælder for centralbankcheferne i den anden 
gruppe. Den første gruppe tildeles fire stemmerettigheder og den anden gruppe 11, jf. dog 
foregående punktum.
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Når antallet af centralbankchefer udgør 22, inddeles centralbankcheferne i tre grupper –
på grundlag af en fordeling efter størrelse i henhold til ovennævnte kriterier. Den første 
gruppe består af fem centralbankchefer og tildeles fire stemmerettigheder. Den anden 
gruppe består af halvdelen af det samlede antal centralbankchefer, i givet fald rundet op 
til nærmeste tal, og tildeles otte stemmerettigheder. Den tredje gruppe består af de øvrige 
centralbankchefer og tildeles tre stemmerettigheder.

Inden for hver gruppe udøver centralbankcheferne stemmeret i lige lange perioder.–

Ved beregningen af andelene i det aggregerede bruttonationalprodukt til markedspriser –
finder artikel 29.2 anvendelse. Den samlede aggregerede balance for de monetære 
finansielle institutioner beregnes i overensstemmelse med det statistiske grundlag, som 
gælder i Unionen på tidspunktet for beregningen.

Når det aggregerede bruttonationalprodukt i markedspriser justeres i henhold til –
artikel 29.3, eller når antallet af centralbankchefer øges, justeres størrelsen og/eller 
sammensætningen af grupperne i overensstemmelse med ovennævnte principper.

Styrelsesrådet, som træffer afgørelse med to tredjedeles flertal blandt alle medlemmer, såvel –
med som uden stemmeret, vedtager alle nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af 
ovennævnte principper og kan træffe afgørelse om at udskyde starten af rotationssystemet 
indtil det tidspunkt, hvor antallet af centralbankchefer overstiger 18.

Udøvelse af stemmeretten kan kun ske ved personlig tilstedeværelse. Som en undtagelse fra 
denne regel kan den i artikel 12.3 omhandlede forretningsorden fastsætte, at Styrelsesrådets 
medlemmer kan afgive deres stemme ved anvendelse af telekonferencer. I denne 
forretningsorden skal det endvidere fastsættes, at et medlem af Styrelsesrådet, som 
er forhindret i at deltage i Styrelsesrådets møder i en længere periode, kan udpege en 
stedfortræder som medlem af Styrelsesrådet.

Bestemmelserne i de foregående led berører ikke stemmerettigheder for alle medlemmer af 
Styrelsesrådet i henhold til artikel 10.3, 40.2. og 40.3.

Medmindre andet er fastsat i denne statut, træffer Styrelsesrådet afgørelse med simpelt flertal. 
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Styrelsesrådet er beslutningsdygtigt, når mindst to tredjedele af de medlemmer, som kan 
udøve stemmeret, er til stede. Hvis Styrelsesrådet ikke er beslutningsdygtigt, kan formanden 
indkalde til et ekstraordinært møde, på hvilket der kan træffes afgørelse uden hensyn til 
reglen om beslutningsdygtighed.

10.3. Ved afgørelser, der træffes i henhold til artikel 28, 29, 30, 32 og 33, skal Styrelsesrådets 
medlemmers stemmer vægtes i overensstemmelse med de nationale centralbankers andel af 
ECB’s indskudte kapital. Direktionsmedlemmernes stemmevægt er nul. En afgørelse anses 
for at være vedtaget med kvalificeret flertal, hvis dette flertal udgør mindst to tredjedele af 
ECB’s indskudte kapital og repræsenterer mindst halvdelen af indehaverne af kapitalandele. 
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Hvis en centralbankchef er forhindret i at være til stede, kan denne udpege en stedfortræder, 
der afgiver den vægtede stemme.

10.4. Møderne er fortrolige. Styrelsesrådet kan træffe afgørelse om at offentliggøre resultatet 
af sine drøftelser.

10.5. Styrelsesrådet mødes mindst ti gange om året.

Artikel 11

Direktionen

11.1. I overensstemmelse med artikel 283, stk. 2, første afsnit, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde består Direktionen af formanden, næstformanden og fire andre 
medlemmer.

Medlemmerne skal udføre deres hverv på fuld tid. Intet medlem må, medmindre Styrelsesrådet 
undtagelsesvis giver tilladelse hertil, påtage sig nogen anden beskæftigelse, uanset om den 
aflønnes eller ej.

11.2. I overensstemmelse med nævnte traktats artikel 283, stk. 2, andet afsnit, udnævnes 
formanden, næstformanden samt de øvrige medlemmer af Direktionen blandt personer, som 
er værdige i almindeligt omdømme, og som har professionel erfaring i monetære forhold eller 
i bankvæsen, af Det Europæiske Råd med kvalificeret flertal på grundlag af en henstilling fra 
Rådet, efter høring af Europa-Parlamentet og Styrelsesrådet.

Deres embedsperiode er på otte år, og mandatet kan ikke fornyes.

Kun statsborgere i medlemsstaterne kan være medlemmer af Direktionen.

11.3. Ansættelsesvilkårene for Direktionens medlemmer, især deres aflønning, pensioner 
og andre sociale ydelser, aftales i kontrakter med ECB og fastsættes af Styrelsesrådet 
efter forslag fra en komité, der består af tre medlemmer udnævnt af Styrelsesrådet og tre 
medlemmer udnævnt af Rådet. Direktionens medlemmer har ikke stemmeret i spørgsmål, 
som er omfattet af dette stykke.

11.4. Hvis et direktionsmedlem ikke længere opfylder de betingelser, som er nødvendige for 
udførelsen af medlemmets pligter, eller hvis vedkommende har begået en alvorlig forseelse, 
kan Domstolen afskedige medlemmet efter indstilling fra Styrelsesrådet eller Direktionen.

11.5. Alle personligt tilstedeværende direktionsmedlemmer har ret til at stemme og har til det 
formål én stemme. Hvis ikke andet er fastsat, træffer Direktionen afgørelse med simpelt flertal 
af de afgivne stemmer. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. De nærmere 
bestemmelser for afstemning fastlægges i den i artikel 12.3 omhandlede forretningsorden.

11.6. Direktionen er ansvarlig for ECB’s løbende forretninger.

11.7. Hvis en stilling som medlem af Direktionen bliver ledig, skal der udnævnes et nyt 
medlem efter bestemmelserne i artikel 11.2.
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Artikel 12

De besluttende organers ansvarsområder

12.1. Styrelsesrådet fastsætter de retningslinjer og træffer de afgørelser, der er nødvendige 
for at udføre de opgaver, der er pålagt ESCB i henhold til traktaterne og denne statut. 
Styrelsesrådet udformer Unionens monetære politik, herunder – når det er hensigtsmæssigt – 
afgørelser om mellemliggende pengepolitiske målsætninger, om officielle rentesatser og om 
forsyningen med reserver i ESCB, og fastsætter de nødvendige retningslinjer for afgørelsernes 
gennemførelse.

Direktionen skal gennemføre den monetære politik i overensstemmelse med de retningslinjer 
og afgørelser, der er vedtaget af Styrelsesrådet. I den forbindelse skal Direktionen give de 
nationale centralbanker de nødvendige instrukser. Endvidere kan Direktionen få delegeret 
visse beføjelser ved afgørelse truffet af Styrelsesrådet.

I det omfang, det skønnes muligt og hensigtsmæssigt, og med forbehold af bestemmelserne 
i denne artikel, anvender ECB de nationale centralbanker til at udføre transaktioner, der 
henhører under ESCB’s opgaver.

12.2. Direktionen er ansvarlig for forberedelsen af møderne i Styrelsesrådet.

12.3. Styrelsesrådet vedtager en forretningsorden, som fastlægger den interne organisation af 
ECB og dens besluttende organer.

12.4. De rådgivende funktioner, som er anført i artikel 4, skal udføres af Styrelsesrådet.

12.5. Styrelsesrådet skal træffe de afgørelser, der er anført i artikel 6.

Artikel 13

Formanden

13.1. Formanden, eller i dennes fravær næstformanden, leder møderne i ECB’s Styrelsesråd 
og Direktion.

13.2. Med forbehold af artikel 38 repræsenterer formanden eller en af denne udpeget person 
ECB i forhold til omverdenen.

Artikel 14

De nationale centralbanker

14.1. I overensstemmelse med artikel 131 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde sikrer hver medlemsstat, at dens nationale lovgivning, herunder statutterne 
for dens nationale centralbank, er forenelige med traktaterne og denne statut.

14.2. Statutterne for de nationale centralbanker skal især tilsikre, at embedsperioden for en 
chef for en national centralbank er mindst fem år.
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En centralbankchef kan kun afskediges, hvis vedkommende ikke længere opfylder de 
betingelser, som er nødvendige for udførelsen af dennes pligter, eller hvis vedkommende 
har begået en alvorlig forseelse. En afgørelse om afskedigelse kan af den pågældende 
centralbankchef eller af Styrelsesrådet indbringes for Domstolen under påberåbelse af, at 
traktaterne eller en gennemførelsesretsakt hertil er overtrådt. Sagen skal anlægges inden to 
måneder fra offentliggørelsen af nævnte afgørelse, eller dens meddelelse til klageren, eller i 
mangel heraf fra den dato, på hvilken klageren blev bekendt med afgørelsen.

14.3. De nationale centralbanker udgør en integrerende del af ESCB og skal udføre deres 
funktioner i overensstemmelse med ECB’s retningslinjer og instrukser. Styrelsesrådet træffer 
de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at retningslinjer og instrukser fra ECB efterleves, 
og det kan forlange, at alle nødvendige oplysninger stilles til rådighed for det.

14.4. De nationale centralbanker kan udføre funktioner, som ikke er nævnt i nærværende 
statut, medmindre Styrelsesrådet med et flertal på to tredjedele af de afgivne stemmer træffer 
afgørelse om, at disse funktioner strider mod ESCB’s mål og opgaver. Sådanne funktioner 
udføres på de nationale centralbankers eget ansvar og for deres egen regning og risiko og 
betragtes ikke som en del af ESCB’s funktioner.

Artikel 15

Pligt til at aflægge beretninger

15.1. ECB skal mindst hvert kvartal udarbejde og offentliggøre beretninger om ESCB’s 
aktiviteter.

15.2. En konsolideret oversigt over ESCB’s finansielle stilling skal offentliggøres hver uge.

15.3. I overensstemmelse med artikel 284, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde skal ECB fremsende en årsberetning om ESCB’s aktiviteter og om den 
monetære politik i det foregående og det indeværende år til Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen og også til Det Europæiske Råd.

15.4. De i denne artikel nævnte beretninger og oversigter stilles vederlagsfrit til rådighed for 
interesserede.

Artikel 16

Pengesedler

I overensstemmelse med artikel 128, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde har Styrelsesrådet eneret til at bemyndige udstedelse af eurosedler i Unionen. 
ECB og de nationale centralbanker kan udstede sådanne pengesedler. De pengesedler, der 
udstedes af ECB og de nationale centralbanker, er de eneste, der har status som lovlige 
betalingsmidler i Unionen.

ECB skal så vidt muligt overholde eksisterende praksis for udstedelse og udformning af 
pengesedler.
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KAPITEL IV

ESCB’s MONETÆRE FUNKTIONER OG TRANSAKTIONER

Artikel 17

Konti i ECB og de nationale centralbanker

Til gennemførelse af deres transaktioner kan ECB og de nationale centralbanker åbne konti 
for kreditinstitutter, offentlige myndigheder og andre markedsdeltagere og kan modtage 
aktiver, herunder indskrevne værdipapirer, som sikkerhed.

Artikel 18

Markedsoperationer og långivning

18.1. For at opfylde ESCB’s mål og udføre sine opgaver kan ECB og de nationale 
centralbanker:

deltage i de finansielle markeder dels ved at købe og sælge fordringer –
og pengemarkedsinstrumenter (til omgående levering eller på termin), dels ved 
genkøbsforretninger og dels ved långivning og låntagning i sådanne fordringer og 
instrumenter, i euro eller andre valutaer, samt ædelmetaller

udføre lånetransaktioner med kreditinstitutter og andre markedsdeltagere, hvor lån ydes –
imod passende sikkerhed.

18.2. ECB fastlægger generelle principper for markedsoperationer og långivning, der udføres 
af ECB eller af de nationale centralbanker, herunder for offentliggørelse af de betingelser, 
hvorunder de er rede til at indgå i sådanne transaktioner.

Artikel 19

Mindstereserver

19.1. ECB kan kræve, at kreditinstitutter, der er etableret i medlemsstaterne, holder 
mindstereserver på konti hos ECB og de nationale centralbanker for at opfylde målene for 
den monetære politik, jf. dog artikel 2. Reglerne om beregning og fastsættelse af de krævede 
mindstereserver kan udfærdiges af Styrelsesrådet. I tilfælde af manglende overholdelse 
af reservekravene er ECB berettiget til at pålægge strafrente og andre sanktioner med 
tilsvarende virkning.

19.2. Med henblik på anvendelsen af denne artikel skal Rådet efter fremgangsmåden i artikel 
41 fastsætte grundlaget for mindstereserverne og de maksimale tilladte forhold mellem disse 
reserver og grundlaget herfor samt passende sanktioner i tilfælde af manglende efterlevelse.
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Artikel 20

Andre instrumenter til monetær kontrol

Styrelsesrådet kan med et flertal på to tredjedele af de afgivne stemmer beslutte at anvende 
andre metoder til monetær kontrol, som det finder hensigtsmæssige under hensyn til 
artikel 2.

Rådet skal efter fremgangsmåden i artikel 41 fastlægge sådanne metoders omfang, hvis de 
indebærer forpligtelser for tredjemand.

Artikel 21

Transaktioner med offentlige myndigheder

21.1. I overensstemmelse med artikel 123 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde er det ECB og de nationale centralbanker forbudt at give Unionens 
institutioner, organer, kontorer eller agenturer, centralregeringer, regionale, lokale eller 
andre offentlige myndigheder, andre organer inden for den offentlige sektor eller offentlige 
foretagender i medlemsstaterne mulighed for at foretage overtræk eller at yde dem andre 
former for kreditfaciliteter, og det samme gælder ECB’s og de nationale centralbankers køb 
af gældsinstrumenter direkte fra disse.

21.2. ECB og de nationale centralbanker kan optræde som fiskal agent for de i artikel 21.1 
omhandlede institutioner, organer mv.

21.3. Bestemmelserne i denne artikel omfatter ikke offentligt ejede kreditinstitutter, der i 
forbindelse med forsyning med reserver fra centralbanker skal have samme behandling fra 
de nationale centralbankers og ECB’s side som private kreditinstitutter.

Artikel 22

Clearing- og betalingssystemer

Med henblik på at sikre effektive og pålidelige clearing– og betalingssystemer inden for 
Unionen og over for tredjelande kan ECB og de nationale centralbanker tilbyde faciliteter, 
og ECB kan udstede forordninger.

Artikel 23

Eksterne transaktioner

ECB og de nationale centralbanker kan:

etablere relationer med centralbanker og finansielle institutioner i andre lande og, hvis det –
er hensigtsmæssigt, med internationale organisationer

erhverve og sælge enhver form for valutaaktiver og ædelmetaller til omgående levering –
eller på termin; begrebet »valutaaktiv« omfatter værdipapirer og alle andre aktiver i 
hvilken som helst form, der lyder på regningsenheder eller ethvert lands valuta
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besidde og forvalte de i denne artikel nævnte aktiver–

udføre alle slags bankforretninger med tredjelande og internationale organisationer, –
herunder låntagning og långivning.

Artikel 24

Andre transaktioner

Ud over de transaktioner, der følger af systemets opgaver, kan ECB og de nationale 
centralbanker foretage transaktioner vedrørende deres administration eller deres personale.

KAPITEL V

TILSYNSVIRKSOMHED

Artikel 25

Tilsynsvirksomhed

25.1. ECB kan rådgive og blive konsulteret af Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes 
kompetente myndigheder angående anvendelsesområdet for og gennemførelsen af 
EU-lovgivningen vedrørende tilsynet med kreditinstitutter og stabiliteten af det finansielle 
system.

25.2. I overensstemmelse med en forordning vedtaget af Rådet i henhold til artikel 127, stk. 
6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde kan ECB udføre specifikke opgaver 
vedrørende politikker med hensyn til tilsynet med kreditinstitutter og andre finansielle 
institutioner bortset fra forsikringsselskaber.

KAPITEL V I

FINANSIELLE BESTEMMELSER FOR ESCB

Artikel 26

Regnskab

26.1. Regnskabsåret for ECB og de nationale centralbanker begynder den første dag i januar 
og udløber den sidste dag i december.

26.2. ECB’s årsregnskab skal udfærdiges af Direktionen efter principper fastlagt af 
Styrelsesrådet. Regnskabet skal godkendes af Styrelsesrådet og derefter offentliggøres.

26.3. Direktionen skal til analytiske og operationelle formål udfærdige en konsolideret 
balance for ESCB, som skal omfatte de af de nationale centralbankers aktiver og passiver, 
som hører ind under ESCB.
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26.4. Med henblik på anvendelsen af denne artikel fastsætter Styrelsesrådet de nødvendige 
regler for en standardisering af bogføringen og af beretningerne om de transaktioner, der er 
foretaget af de nationale centralbanker.

Artikel 27

Revision

27.1. ECB’s og de nationale centralbankers regnskaber revideres af uafhængige eksterne 
revisorer, der indstilles af Styrelsesrådet og godkendes af Rådet. Revisorerne skal have fri 
adgang til alle ECB’s og de nationale centralbankers bøger og konti og skal have adgang til 
al information om disses transaktioner.

27.2. Artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde gælder kun for 
efterprøvning af, hvor effektiv ECB’s forvaltning er i operationel henseende.

Artikel 28

ECB’s kapital

28.1. ECB’s kapital skal udgøre 5 mia. EUR. Kapitalen kan udvides med de beløb, som 
Styrelsesrådet træffer afgørelse om med det i artikel 10.3 omhandlede kvalificerede flertal 
inden for de grænser og under de vilkår, der fastsættes af Rådet efter fremgangsmåden i 
artikel 41.

28.2. De nationale centralbanker er de eneste indskydere og ejere af ECB’s kapital. 
Kapitalindskuddet bestemmes efter den fordelingsnøgle, der er fastsat i overensstemmelse 
med artikel 29.

28.3. Styrelsesrådet fastsætter med det i artikel 10.3 omhandlede kvalificerede flertal, i 
hvilket omfang og i hvilken form kapitalen skal indbetales.

28.4. Med forbehold af artikel 28.5 kan de nationale centralbankers kapitalandele i ECB ikke 
overdrages, pantsættes eller gøres til genstand for udlæg.

28.5. Såfremt den fordelingsnøgle, som der henvises til i artikel 29, ændres, omfordeler de 
nationale centralbanker deres kapitalandele imellem sig i nødvendigt omfang for at sikre, 
at fordelingen af kapitalandelene svarer til den ændrede fordelingsnøgle. Styrelsesrådet 
fastlægger de nærmere vilkår for sådanne omfordelinger.

Artikel 29

Fordelingsnøgle for kapitalindskud

29.1. Fordelingsnøglen for kapitalindskuddet i ECB, der for første gang blev fastsat i 1998 
i forbindelse med oprettelsen af ESCB, fastsættes ved at tildele hver national centralbank en 
vægt i denne fordelingsnøgle, der er lig med summen af:
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50 % af den pågældende medlemsstats andel af Unionens befolkning det næstsidste år –
forud for ESCB’s oprettelse.

50 % af den pågældende medlemsstats andel af Unionens bruttonationalprodukt i –
markedspriser, som opgjort de seneste fem år forud for det næstsidste år før ESCB’s 
oprettelse.

Procentdelene rundes op eller ned til det nærmeste multiplum af 0,0001 procentpoint.

29.2. De statistiske data med henblik på anvendelsen af denne artikel tilvejebringes af 
Kommissionen i overensstemmelse med de regler, der vedtages af Rådet efter fremgangsmåden 
i artikel 41.

29.3. De vægte, der tildeles de nationale centralbanker, justeres hvert femte år efter ESCB’s 
oprettelse i analogi med bestemmelserne i artikel 29.1. Den ændrede fordelingsnøgle får 
virkning den første dag i det følgende år.

29.4. Styrelsesrådet træffer alle andre foranstaltninger, der er nødvendige for anvendelsen af 
denne artikel.

Artikel 30

Overførsel af valutareserveaktiver til ECB

30.1. Med forbehold af artikel 28 forsynes ECB af de nationale centralbanker med 
valutareserveaktiver, bortset fra medlemsstaternes valutaer, euro, IMF-reservestillinger og 
SDR, svarende til et beløb på op til 50 mia. EUR. Styrelsesrådet beslutter, hvor stor en del der 
skal indbetales til ECB efter dens oprettelse, og hvor store beløb der skal indbetales på senere 
tidspunkter. ECB skal have fuld ret til at besidde og forvalte de valutareserver, der overføres 
til den, og anvende dem til de formål, der er fastsat i denne statut.

30.2. Den enkelte nationale centralbanks bidrag fastsættes i forhold til dens andel i ECB’s 
indskudte kapital.

30.3. ECB krediterer hver national centralbank med en fordring, der svarer til bidragets 
størrelse. Styrelsesrådet fastsætter pålydende og forrentning af disse fordringer.

30.4. ECB kan indkalde valutareserveaktiver ud over den i artikel 30.1 fastlagte grænse i 
overensstemmelse med artikel 30.2 inden for de grænser og på de vilkår, der fastsættes af 
Rådet efter fremgangsmåden i artikel 41.

30.5. ECB kan besidde og forvalte IMF-reservestillinger og SDR samt sørge for 
sammenlægning af sådanne aktiver.

30.6. Styrelsesrådet træffer alle andre foranstaltninger, der er nødvendige for anvendelsen af 
denne artikel.
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Artikel 31

De nationale centralbankers valutareserveaktiver

31.1. De nationale centralbanker har ret til at udføre transaktioner til opfyldelse af deres 
forpligtelser over for internationale organisationer i overensstemmelse med artikel 23.

31.2. Alle andre transaktioner i valutareserveaktiver, som forbliver i de nationale centralbanker 
efter de overførsler, der er nævnt i artikel 30, samt medlemsstaternes transaktioner med deres 
arbejdsbeholdninger i udenlandske valutaer skal over en bestemt grænse, der skal fastsættes 
i medfør af artikel 31.3, godkendes af ECB for at sikre overensstemmelse med Unionens 
valutakurspolitik og pengepolitik.

31.3. Styrelsesrådet skal udstede retningslinjer med henblik på at lette gennemførelsen af 
disse transaktioner.

Artikel 32

Fordeling af de nationale centralbankers monetære indtægter

32.1. De nationale centralbankers indtægter i forbindelse med deres udførelse af ESCB’s 
pengepolitiske opgaver, i det følgende benævnt »de monetære indtægter«, fordeles ved 
udgangen af hvert regnskabsår i overensstemmelse med bestemmelserne i denne artikel.

32.2. Størrelsen af den enkelte nationale centralbanks monetære indtægter er identisk med 
den årlige indtægt, som den har af de aktiver, den besidder som modværdi for seddelomløbet 
samt for forpligtelserne i forbindelse med kreditinstitutternes indlån. Disse aktiver øremærkes 
af de nationale centralbanker i overensstemmelse med de retningslinjer, som Styrelsesrådet 
fastsætter.

32.3. Hvis Styrelsesrådet efter euroens indførelse finder, at de nationale centralbankers 
balancestruktur ikke giver mulighed for at anvende artikel 32.2, kan det med kvalificeret 
flertal træffe afgørelse om, at de monetære indtægter uanset artikel 32.2 skal beregnes efter 
en anden metode i en periode, der højst må være på fem år.

32.4. Den enkelte nationale centralbanks monetære indtægter reduceres med et beløb 
svarende til den pågældende centralbanks rentebetalinger på forpligtelser i forbindelse med 
kreditinstitutters indlån i overensstemmelse med artikel 19.

Styrelsesrådet kan træffe afgørelse om at yde de nationale centralbanker en kompensation for 
deres udgifter i forbindelse med seddeludstedelse eller under exceptionelle omstændigheder 
for særlige tab i forbindelse med transaktioner som led i den monetære politik, der er udført 
for ESCB. Kompensationen skal have en form, som Styrelsesrådet finder passende; sådanne 
beløb kan udlignes med de nationale centralbankers monetære indtægter.

32.5. Summen af de nationale centralbankers monetære indtægter fordeles mellem disse 
banker indbyrdes i forhold til deres indbetalte andele i ECB’s kapital med forbehold af 
afgørelser, der måtte blive truffet af Styrelsesrådet i overensstemmelse med artikel 33.2.
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32.6. Udligningen og betalingen af saldi hidrørende fra fordelingen af de monetære indtægter 
foretages af ECB i overensstemmelse med de retningslinjer, der fastsættes af Styrelsesrådet.

32.7. Styrelsesrådet træffer alle andre foranstaltninger, der er nødvendige for anvendelsen af 
denne artikel.

Artikel 33

Fordeling af ECB’s nettooverskud og –tab

33.1. ECB’s nettooverskud overføres på følgende måde:

a) Et beløb, hvis størrelse fastsættes af Styrelsesrådet, og som ikke må overstige 20 % af 
nettooverskuddet, overføres til den almindelige reservefond inden for en grænse på 100 % 
af kapitalen.

b) Det resterende nettooverskud fordeles til indehaverne af kapitalandele i ECB i forhold til 
deres andel i den indskudte kapital.

33.2. Hvis ECB lider et tab, kan dette udlignes af ECB’s almindelige reservefond og 
om nødvendigt efter en afgørelse truffet af Styrelsesrådet af de monetære indtægter i det 
pågældende regnskabsår i forhold til og op til de beløb, der fordeles mellem de nationale 
centralbanker i overensstemmelse med artikel 32.5.

KAPITEL V I I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 34

Retsakter

34.1. I overensstemmelse med artikel 132 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde skal ECB

udstede forordninger i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre de opgaver, der –
er fastlagt i artikel 3.1, første led, og i artikel 19.1, 22 eller 25.2, samt i tilfælde, der 
fastsættes i de retsakter vedtaget af Rådet, der er nævnt i artikel 41

vedtage de afgørelser, der er nødvendige for at udføre de opgaver, der er pålagt ESCB –
efter traktaterne og statutten for ESCB og ECB

rette henstillinger og afgive udtalelser.–

34.2. ECB kan træffe afgørelse om at offentliggøre sine afgørelser, henstillinger og udtalelser.

34.3. Inden for de grænser og på de vilkår, der vedtages af Rådet efter fremgangsmåden i artikel 
41, skal ECB være berettiget til at pålægge foretagender bøder eller tvangsbøder i tilfælde af 
manglende opfyldelse af forpligtelser i henhold til dens forordninger og afgørelser.
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Artikel 35

Domstolskontrol mv.

35.1. ECB’s handlinger eller undladelser bedømmes eller fortolkes af Den Europæiske 
Unions Domstol i de tilfælde og på de vilkår, der er fastlagt i traktaterne. ECB kan anlægge 
sag i de tilfælde og på de vilkår, der er fastlagt i traktaterne.

35.2. Tvister mellem ECB på den ene side og dens kreditorer, debitorer eller nogen anden 
person på den anden side afgøres af de kompetente nationale domstole, medmindre Den 
Europæiske Unions Domstol er tillagt kompetence.

35.3. ECB er ansvarlig efter artikel 340 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. 
De nationale centralbanker er ansvarlige efter deres respektive nationale lovgivning.

35.4. Den Europæiske Unions Domstol har kompetence til at træffe afgørelse i henhold til en 
voldgiftsklausul, som indeholdes i en af ECB eller en på ECB’s vegne indgået offentligretlig 
eller privatretlig aftale.

35.5. ECB’s afgørelse om at indbringe en sag for Den Europæiske Unions Domstol skal 
træffes af Styrelsesrådet.

35.6. Den Europæiske Unions Domstol har kompetence til at træffe afgørelse i tvister 
vedrørende de nationale centralbankers opfyldelse af deres forpligtelser i henhold til 
traktaterne og denne statut. Hvis ECB finder, at en national centralbank har undladt at 
opfylde en af sine forpligtelser i henhold til traktaterne og denne statut, skal den fremsætte 
en begrundet udtalelse efter at have givet den nationale centralbank lejlighed til at fremsætte 
sine bemærkninger. Retter den pågældende nationale centralbank sig ikke efter den fremsatte 
udtalelse inden for den frist, der er fastsat af ECB, kan denne indbringe sagen for Den 
Europæiske Unions Domstol.

Artikel 36

Personale

36.1. Styrelsesrådet fastsætter på forslag af Direktionen ansættelsesvilkårene for ECB’s 
ansatte.

36.2. Den Europæiske Unions Domstol har kompetence til at træffe afgørelse i enhver tvist 
mellem ECB og dens ansatte inden for de rammer og på de betingelser, der er fastsat i 
ansættelsesvilkårene.

Artikel 37 (tidl. artikel 38)

Tavshedspligt

37.1.  Medlemmerne af de besluttende organer og ECB’s og de nationale centralbankers 
ansatte er – selv efter at deres hverv er ophørt – forpligtet til ikke at give oplysning om 
forhold, som ifølge deres natur er tjenestehemmeligheder.
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37.2.  Personer med adgang til oplysninger, der er omfattet af EU-lovgivning, der pålægger 
tavshedspligt, er underlagt denne lovgivning.

Artikel 38 (tidl. artikel 39)

Underskriftsberettigede

ECB tegnes over for tredjemand af formanden eller to direktionsmedlemmer eller to af ECB’s 
ansatte, som af formanden er behørigt bemyndiget til at underskrive på ECB’s vegne.

Artikel 39 (tidl. artikel 40)

Privilegier og immuniteter

ECB nyder på medlemsstaternes område de privilegier og immuniteter, der er nødvendige 
for udførelsen af dens opgaver, på de vilkår, der er fastsat i protokollen vedrørende Den 
Europæiske Unions privilegier og immuniteter.

KAPITEL V I I I

PROCEDURE FOR ÆNDRING AF STATUTTEN OG SUPPLERENDE 
FORSKRIFTER

Artikel 40 (tidl. artikel 41)

Forenklet ændringsprocedure

40.1. I overensstemmelse med artikel 129, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde kan artikel 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4, 32.6, 
artikel 33.1, litra a) og artikel 36 i denne statut ændres af Europa-Parlamentet og Rådet, der 
træffer afgørelse efter den almindelige lovgivningsprocedure enten efter henstilling fra ECB 
og efter høring af Kommissionen eller på forslag af Kommissionen og efter høring af ECB.

40.2. Artikel 10.2 kan ændres ved en afgørelse truffet af Det Europæiske Råd med 
enstemmighed enten på grundlag af en henstilling fra ECB og efter høring af Europa-Parlamentet 
og Kommissionen eller på grundlag af en henstilling fra Kommissionen og efter høring af 
Europa-Parlamentet og ECB. Disse ændringer træder først i kraft, når medlemsstaterne har 
godkendt dem i overensstemmelse med deres respektive forfatningsmæssige bestemmelser.

40.3. En henstilling fra ECB i medfør af denne artikel kræver enstemmig afgørelse truffet af 
Styrelsesrådet.

Artikel 41 (tidl. artikel 42)

Supplerende forskrifter

I overensstemmelse med artikel 129, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde skal Rådet enten på forslag af Kommissionen og efter høring af Europa-
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Parlamentet og ECB eller efter en henstilling fra ECB og efter høring af Europa-Parlamentet 
og Kommissionen vedtage de bestemmelser, der er nævnt i artikel 4, 5.4, 19.2, 20, 28.1, 29.2, 
30.4 og 34.3 i denne statut.

KAPITEL IX

OVERGANGSBESTEMMELSER OG ANDRE BESTEMMELSER FOR ESCB

Artikel 42 (tidl. artikel 43)

Almindelige bestemmelser

42.1. En dispensation som omhandlet i artikel 139 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde indebærer, at følgende artikler i denne statut ikke påfører den berørte 
medlemsstat nogen rettigheder eller forpligtelser: 3, 6, 9.2, 12.1, 14.3, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 
26.2, 27, 30, 31, 32, 33, 34 og 49.

42.2. Centralbankerne i medlemsstater med dispensation som omhandlet i nævnte traktats 
artikel 139, bevarer deres beføjelser på den monetære politiks område i henhold til national 
lovgivning.

42.3. I overensstemmelse med nævnte traktats artikel 139 forstås ved »medlemsstater« 
»medlemsstater, der har euroen som valuta,« i følgende artikler i denne statut: 3, 11.2 og 19.

42.4. Ved »nationale centralbanker« forstås »centralbanker i medlemsstater, der har euroen 
som valuta,« i følgende artikler i denne statut: 9.2, 10.2, 10.3, 12.1, 16, 17, 18, 22, 23, 27, 30, 
31, 32, 33.2 og 49.

42.5. Ved »indehavere af kapitalandele« forstås »centralbankerne i medlemsstater, der har 
euroen som valuta,« i artikel 10.3 og 33.1.

42.6. Ved »ECB’s indskudte kapital« forstås »ECB’s kapital indskudt af centralbankerne i 
medlemsstater, der har euroen som valuta,« i artikel 10.3 og 30.2.

Artikel 43 (tidl. artikel 44)

Overgangsopgaver for ECB

ECB overtager de af EMI’s tidligere opgaver, jf. artikel 141, stk. 2, i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, der som følge af dispensationer for en eller flere 
medlemsstater fortsat skal udføres efter euroens indførelse.

ECB yder rådgivning i forbindelse med forberedelsen af ophævelsen af de dispensationer, der 
er fastsat i nævnte traktats artikel 140.
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Artikel 44 (tidl. artikel 45)

ECB’s Generelle Råd

44.1. Med forbehold af artikel 129, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde nedsættes Det Generelle Råd som ECB’s tredje besluttende organ.

44.2. Det Generelle Råd består af formanden og næstformanden for ECB samt af cheferne 
for de nationale centralbanker. De øvrige medlemmer af Direktionen kan deltage i møderne 
i Det Generelle Råd uden stemmeret.

44.3. Det Generelle Råds ansvarsområder er anført i deres helhed i artikel 46 i denne statut.

Artikel 45 (tidl. artikel 46)

Forretningsorden for Det Generelle Råd

45.1.  Formanden eller i dennes fravær næstformanden for ECB leder møderne i ECB’s 
Generelle Råd.

45.2.  Formanden for Rådet og et medlem af Kommissionen kan deltage i møderne i Det 
Generelle Råd uden stemmeret.

45.3.  Formanden forbereder møderne i Det Generelle Råd.

45.4.  Uanset artikel 12.3 fastsætter Det Generelle Råd selv sin forretningsorden.

45.5.  Sekretariat for Det Generelle Råd stilles til rådighed af ECB.

Artikel 46 (tidl. artikel 47)

Det Generelle Råds ansvarsområder

46.1.  Det Generelle Råd skal

udføre de opgaver, der er omhandlet i artikel 43–

bidrage til de rådgivende funktioner, der er omhandlet i artikel 4 og 25.1.–

46.2.  Det Generelle Råd skal bidrage til:

indsamlingen af statistisk information som omhandlet i artikel 5–

ECB’s beretninger som omhandlet i artikel 15–

udarbejdelsen af de regler, der er nødvendige for anvendelsen af artikel 26, som –
omhandlet i artikel 26.4

vedtagelsen af alle andre foranstaltninger, der er nødvendige for anvendelsen af artikel 29, –
som omhandlet i artikel 29.4

fastsættelsen af ansættelsesvilkårene for ECB’s ansatte, som omhandlet i artikel 36.–
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46.3.  Det Generelle Råd skal bidrage til de nødvendige forberedelser med henblik på den 
uigenkaldelige fastlåsning af vekselkurserne for valutaerne i medlemsstater med dispensation 
over for euroen, som omhandlet i artikel 140, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde.

46.4.  Det Generelle Råd underrettes af formanden for ECB om Styrelsesrådets afgørelser.

Artikel 47 (tidl. artikel 48)

Overgangsbestemmelser vedrørende ECB’s kapital

I medfør af artikel 29.1 skal hver enkelt af de nationale centralbanker tildeles en vægt i 
fordelingsnøglen for kapitalindskuddet i ECB. Uanset artikel 28.3 skal centralbankerne 
i medlemsstater med dispensation ikke indbetale deres kapitalandele, medmindre Det 
Generelle Råd med et flertal, der udgør mindst to tredjedele af ECB’s indskudte kapital og 
repræsenterer mindst halvdelen af indehaverne af kapitalandele, træffer afgørelse om, at der 
skal indbetales en minimumsprocentdel som bidrag til ECB’s driftsudgifter.

Artikel 48 (tidl. artikel 49)

Senere indbetaling af kapital, reserver og hensættelser i ECB

48.1.  En centralbank i en medlemsstat, hvis dispensation er blevet ophævet, skal indbetale 
sin kapitalandel i ECB i samme omfang som centralbankerne i andre medlemsstater, der har 
euroen som valuta, og overføre valutareserveaktiver til ECB i overensstemmelse med artikel 
30.1. Det beløb, der skal overføres, fastsættes ved at gange euroværdien, beregnet efter de 
gældende vekselkurser, af de valutareserveaktiver, som allerede er blevet overført til ECB i 
overensstemmelse med artikel 30.1, med forholdet mellem antallet af kapitalandele indskudt 
af den pågældende nationale centralbank og antallet af kapitalandele, der allerede er indbetalt 
af de øvrige nationale centralbanker.

48.2.  Ud over den indbetaling, der skal foretages i medfør af artikel 48.1, skal den 
pågældende centralbank bidrage til ECB’s reserver, til de hensættelser, der svarer til reserver, 
samt til de beløb, der stadig skal afsættes til reserver og hensættelser svarende til saldoen 
på resultatopgørelsen pr. 31. december i året forud for ophævelsen af dispensationen. Det 
beløb, der skal bidrages med, fastsættes ved at gange omfanget af reserverne, som defineret 
ovenfor og som fastslået på den godkendte balance for ECB, med forholdet mellem antallet af 
kapitalandele betalt af den pågældende centralbank og antallet af kapitalandele, der allerede 
er indbetalt af de øvrige centralbanker.

48.3.  Når en eller flere stater bliver medlemmer og deres respektive centralbanker bliver en del 
af ESCB, sker der automatisk en udvidelse af ECB’s kapital og en forhøjelse af grænsen for, 
hvor store valutareserveaktiver der kan overføres til ECB. Udvidelsen/forhøjelsen fastsættes 
ved at gange de respektive på det tidspunkt gældende beløb med forholdet i den udvidede 
fordelingsnøgle for kapitalindskud mellem de tilkommende nationale centralbankers vægt og 
vægten af de nationalbanker, der allerede er medlemmer af ESCB. Den enkelte centralbanks 
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vægt i fordelingsnøglen for kapitalindskud beregnes i analogi med artikel 29.1, og i henhold 
til artikel 29.2. De referenceperioder, der skal anvendes for de statistiske data, skal være de 
samme, som er blevet anvendt ved den seneste femårlige justering af vægten i henhold til 
artikel 29.3.

Artikel 49 (tidl. artikel 52)

Omveksling af pengesedler i medlemsstaternes valutaer

Efter den uigenkaldelige fastlåsning af vekselkurserne i henhold til artikel 140, stk. 
3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde træffer Styrelsesrådet de 
nødvendige foranstaltninger med henblik på at sikre, at pengesedler udstedt i valutaer 
med uigenkaldeligt fastlåste vekselkurser omveksles af de nationale centralbanker til deres 
respektive pariværdier.

Artikel 50 (tidl. artikel 53)

Anvendelse af overgangsbestemmelserne

Såfremt og så længe der er medlemsstater med dispensation, finder artikel 42-47 
anvendelse.
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DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE 

AF 19. FEBRUAR 2004

OM VEDTAGELSE AF FORRETNINGSORDENEN
FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

(ECB/2004/2)*

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR –

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den 
Europæiske Centralbank, særlig artikel 12.3 –

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Eneste artikel

Forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank, som ændret den 22. april 1999, 
som yderligere ændret ved afgørelse ECB/1999/6 af 7. oktober 1999 om ændring 
af forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank 1af forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank 1af forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank , erstattes af følgende, som træder 
i kraft den 1. marts 2004.

FORRETNINGSORDEN FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

INDLEDENDE KAPITEL

Artikel 1

Definitioner

Denne forretningsorden supplerer traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab i og 
statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank. 
Begreberne i denne forretningsorden har samme betydning som i traktaten og statutten. Ved 
”Eurosystemet” forstås Den Europæiske Centralbank (ECB) og de nationale centralbanker i 
de medlemsstater, der har euro som valuta.

* EUT L 80 af 18.3.2004, s. 33. Afgørelse som ændret ved afgørelse ECB/2009/5 (EUT L 100 af 18.4.2009, s. 10) – 
uoffi ciel konsolideret tekst.

1 EFT L 314 af 8.12.1999, s. 32.
i Nu traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).
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KAPITEL I

STYRELSESRÅDET

Artikel 2

Tid og sted for Styrelsesrådets møder

2.1.  Styrelsesrådet fastsætter mødedatoerne efter forslag fra formanden. Styrelsesrådet 
holder principielt møde regelmæssigt efter en tidsplan, som det fastlægger i god tid før 
begyndelsen af hvert kalenderår.

2.2.  Formanden indkalder til møde i Styrelsesrådet, hvis mindst tre medlemmer af 
Styrelsesrådet indgiver anmodning herom.

2.3.  Formanden kan ligeledes indkalde til møde i Styrelsesrådet, når han/hun skønner det 
nødvendigt.

2.4.  Styrelsesrådet holder normalt møde i ECB’s lokaler.

2.5.  Der kan ligeledes afholdes møde i form af en telekonference, medmindre mindst tre 
centralbankchefer gør indsigelse.

Artikel 3

Deltagelse i Styrelsesrådets møder

3.1.  Medmindre andet bestemmes, deltager kun Styrelsesrådets medlemmer, formanden for 
Rådet for Den Europæiske Union samt et medlem af Kommissionen for De Europæiske 
Fællesskaber iiFællesskaber iiFællesskaber  i Styrelsesrådets møder.

3.2.  Hver centralbankchef kan normalt ledsages af én person.

3.3.  Hvis en centralbankchef er forhindret i at deltage i et møde, kan han/hun med forbehold 
af artikel 4 skriftligt udpege en stedfortræder. Den skriftlige meddelelse herom fremsendes til 
formanden i god tid før mødet. Stedfortræderen kan normalt ledsages af én person.

3.4.  Formanden udpeger en af ECB’s ansatte som sekretær. Sekretæren bistår Direktionen i 
forberedelsen af Styrelsesrådets møder og fungerer som referent ved møderne.

3.5.  Styrelsesrådet kan, hvis det finder det hensigtsmæssigt, ligeledes indbyde andre 
personer til at deltage i sine møder.

ii Nu Europa-Kommissionen.
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Artikel 3a iii

Rotationssystem

1.  Centralbankchefer inddeles i grupper, som fastsat i statutten, artikel 10.2, første og 
andet led.

2.  Centralbankchefernes orden inden for hver gruppe sker efter EU’s praksis, i henhold 
til en liste over deres nationale centralbanker, som følger den alfabetiske rækkefølge af 
medlemsstaterne på det nationale sprog. Rotation af stemmerettigheder inden for hver gruppe 
følger denne orden. Rotationen starter på et tilfældigt sted på listen.

3.  Stemmerettighederne inden for hver gruppe roterer hver måned, begyndende den første 
dag i den første måned, hvor rotationssystemet indføres.

4.  I den første gruppe udgør antallet af stemmerettigheder, der roterer i hver månedsperiode, 
én; i den anden og tredje gruppe udgør antallet af stemmerettigheder, der roterer i hver 
månedsperiode, forskellen mellem antallet af centralbankchefer i gruppen og antallet af 
stemmerettigheder, som gruppen er tildelt, fratrukket to.

5.  Når sammensætningen af grupperne justeres i overensstemmelse med statutten, artikel 
10.2, femte led, vedbliver rotation af stemmerettigheder inden for hver gruppe med at følge 
den i stk. 2 nævnte liste. Fra det tidspunkt, hvor antallet af centralbankchefer når 22, begynder 
rotation inden for den tredje gruppe et tilfældigt sted på listen. Styrelsesrådet kan beslutte 
at ændre rækkefølgen for rotation i den anden og tredje gruppe for at undgå tilfælde, hvor 
bestemte centralbankchefer aldrig har stemmeret på samme tidspunkter i løbet året.

6.  ECB offentliggør på forhånd en liste over medlemmer af Styrelsesrådet med stemmeret 
på ECB’s netsted.

7.  Hver national centralbanks medlemsstats andel af den aggregerede balance for 
de monetære finansielle institutioner beregnes på grundlag af det årlige gennemsnit 
af gennemsnitlige månedsdata inden for det seneste kalenderår, for hvilket der findes 
tilgængelige data. Når det aggregerede bruttonationalprodukt i markedspriser justeres i 
overensstemmelse med statuttens artikel 29.3, eller når et land bliver en medlemsstat, og dens 
nationale centralbank bliver en del af Det Europæiske System af Centralbanker, beregnes den 
samlede aggregerede balance for de monetære finansielle institutioner i de medlemsstater, der 
har indført euroen, på ny på grundlag af data, der omfatter det seneste kalenderår, for hvilket 
der findes tilgængelige data.

iii Indsat ved afgørelse ECB/2009/5.



32

Artikel 4

Afstemning

4.1.  Styrelsesrådet er beslutningsdygtigt, når mindst to tredjedele af de medlemmer, som 
kan udøve stemmeret, er til stede iv. Hvis Styrelsesrådet ikke er beslutningsdygtigt, kan 
formanden indkalde til et ekstraordinært møde, på hvilket der kan træffes beslutning uden 
hensyn til reglen om beslutningsdygtighed.

4.2.  Styrelsesrådet foretager afstemning på anmodning af formanden. Formanden indleder 
desuden en afstemningsprocedure, hvis et medlem af Styrelsesrådet anmoder herom.

4.3.  Afståelse fra at stemme hindrer ikke Styrelsesrådet i at træffe beslutninger i henhold til 
statuttens artikel 41.2 v.

4.4.  Hvis et medlem af Styrelsesrådet er forhindret i at stemme i en længere periode (over 
en måned), kan han/hun udpege en stedfortræder som medlem af Styrelsesrådet.

4.5.  Hvis en centralbankchef er forhindret i at stemme om en beslutning, der skal træffes 
i henhold til statuttens artikel 28, 29, 30, 32, 33 eller 51 vi, kan hans/hendes udpegede 
stedfortræder i overensstemmelse med statuttens artikel 10.3 afgive den vægtede stemme.

4.6.  Formanden kan foranstalte hemmelig afstemning på anmodning af mindst tre 
medlemmer af Styrelsesrådet. Hvis medlemmer af Styrelsesrådet berøres personligt af et 
beslutningsforslag i henhold til statuttens artikel 11.1, 11.3 eller 11.4, foretages hemmelig 
afstemning. I sådanne tilfælde deltager de pågældende medlemmer af Styrelsesrådet ikke i 
afstemningen.

4.7.  Beslutninger kan også træffes ved skriftlig procedure, medmindre mindst tre medlemmer 
af Styrelsesrådet gør indsigelse. Ved skriftlig procedure kræves: i) normalt mindst fem 
arbejdsdage til behandling af spørgsmålet hos alle medlemmer af Styrelsesrådet, ii) en 
personlig underskrift fra alle medlemmer af Styrelsesrådet (eller disses stedfortrædere i 
overensstemmelse med artikel 4.4) og iii) at en eventuel beslutning føres til protokols i 
referatet af Styrelsesrådets næstfølgende møde. Beslutninger, som træffes ved skriftlig 
procedure, skal godkendes af medlemmer af Styrelsesrådet, som har stemmeret på tidspunktet 
for godkendelsevii. 

iv Ændret ved afgørelse ECB/2009/5.
v Nu statuttens artikel 40.2.
vi Artikel 51 er nu ophævet.
vii Sætning ændret ved afgørelse ECB/2009/5.
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Artikel 5

Tilrettelæggelse af Styrelsesrådets møder

5.1.  Styrelsesrådet vedtager en dagsorden for hvert møde. Direktionen udarbejder en 
foreløbig dagsorden, som sammen med alle relevante dokumenter sendes til medlemmerne 
af Styrelsesrådet og andre berettigede deltagere senest otte dage før det pågældende møde, 
undtagen i hastetilfælde, hvor Direktionen træffer de til situationen passende foranstaltninger. 
Styrelsesrådet kan beslutte at fjerne punkter fra eller tilføje punkter til den foreløbige 
dagsorden efter forslag fra formanden eller et medlem af Styrelsesrådet. Et punkt tages af 
dagsordenen efter anmodning fra mindst tre medlemmer af Styrelsesrådet, som har stemmeret, 
hvis de relevante dokumenter ikke er fremsendt rettidigt til Styrelsesrådets medlemmer viiihvis de relevante dokumenter ikke er fremsendt rettidigt til Styrelsesrådets medlemmer viiihvis de relevante dokumenter ikke er fremsendt rettidigt til Styrelsesrådets medlemmer . 

5.2.  Referatet af møderne i Styrelsesrådet godkendes af Styrelsesrådet på det næstfølgende 
møde (eller forinden, om nødvendigt, ved skriftlig procedure) af de medlemmer af 
Styrelsesrådet, som havde stemmeret på det møde, som referatet angår, og undertegnes af 
formanden ix.

5.3.  Styrelsesrådet kan fastsætte interne regler om beslutningstagning i nødsituationer.

KAPITEL I I

DIREKTIONEN

Artikel 6

Tid og sted for Direktionens møder

6.1.  Direktionen fastlægger mødedatoerne efter forslag fra formanden.

6.2.  Formanden kan ligeledes indkalde til møde i Direktionen, når han/hun skønner det 
nødvendigt.

Artikel 7

Afstemning

7.1.  Direktionen er beslutningsdygtig i overensstemmelse med statuttens artikel 11.5, når 
mindst to tredjedele af medlemmerne er til stede. Hvis Direktionen ikke er beslutningsdygtig, 
kan formanden indkalde til et ekstraordinært møde, på hvilket der kan træffes beslutning uden 
hensyn til reglen om beslutningsdygtighed.

7.2.  Beslutninger kan også træffes ved skriftlig procedure, medmindre mindst to medlemmer 
af Direktionen gør indsigelse.

viii Sætning ændret ved afgørelse ECB/2009/5.
ix Ændret ved afgørelse ECB/2009/5.
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7.3.  Hvis medlemmer af Direktionen berøres personligt af en eventuel beslutning i 
henhold til statuttens artikel 11.1, 11.3 eller 11.4, deltager de pågældende medlemmer ikke i 
afstemningen.

Artikel 8

Tilrettelæggelse af Direktionens møder

Direktionen fastlægger selv, hvordan møderne skal tilrettelægges.

KAPITEL I I I

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS ORGANISATION

Artikel 9

Eurosystemet/ESCB-komitéer

9.1.  Styrelsesrådet opretter og opløser komitéer. Komitéerne bistår ECB’s besluttende 
organer i deres arbejde og rapporterer til Styrelsesrådet via Direktionen.

9.2.  Komitéerne består af op til to medlemmer fra hver NCB i Eurosystemet og fra ECB, 
som udpeges af henholdsvis de enkelte centralbankchefer og Direktionen. Styrelsesrådet 
fastlægger komitéernes opgaver og udpeger deres formænd. Formanden skal som hovedregel 
være en ansat i ECB. Både Styrelsesrådet og Direktionen har ret til at anmode komitéerne om 
at undersøge specifikke emner. ECB yder sekretærbistand til komitéerne.

9.3.  Den nationale centralbank i hver ikke-deltagende medlemsstat kan ligeledes udpege op 
til to ansatte til at deltage i en komités møder, når denne behandler emner, der falder inden 
for Det Generelle Råds kompetence, og når formanden for en komité og Direktionen skønner 
dette hensigtsmæssigt.

9.4.  Repræsentanter for andre fællesskabsinstitutioner og –organer x9.4.  Repræsentanter for andre fællesskabsinstitutioner og –organer x9.4.  Repræsentanter for andre fællesskabsinstitutioner og –organer  og enhver anden 
tredjemand kan ligeledes indbydes til at deltage i møderne i en komité, når formanden for en 
komité og Direktionen skønner dette hensigtsmæssigt.

Artikel 9a

Styrelsesrådet kan beslutte at oprette ad hoc-komitéer til at varetage særlige rådgivende 
funktioner.

x Nu ‘EU-’.
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Artikel 10

Intern struktur

10.1.  Efter høring af Styrelsesrådet træffer Direktionen beslutning om antallet af afdelinger i 
ECB, deres navne og kompetenceområder. Beslutningen offentliggøres.

10.2.  Direktionen udøver den administrerende ledelse for alle ECB’s afdelinger. Direktionen 
træffer beslutning om de enkelte direktionsmedlemmers ansvarsområder i forbindelse med 
ECB’s afdelinger og orienterer Styrelsesrådet, Det Generelle Råd og ECB’s personale herom. 
En sådan beslutning kan kun træffes, når alle medlemmer af Direktionen er til stede, og må 
ikke træffes imod formandens stemme.

Artikel 11

ECB’s personale

11.1.  Alle ECB’s ansatte orienteres om deres stilling inden for ECB’s struktur samt om deres 
rapporteringskanaler og arbejdsmæssige ansvarsområde.

11.2.  Med forbehold af statuttens artikel 36 og 47 xi vedtager Direktionen organisatoriske 
bestemmelser (i det følgende benævnt ”administrative cirkulærer”), som er bindende for 
ECB’s personale.

11.3.  Direktionen udsteder og opdaterer en adfærdskodeks som vejledning for sine medlemmer 
og ECB’s personale.

KAPITEL IV

INDDRAGELSE AF DET GENERELLE RÅD I DET EUROPÆISKE SYSTEM 
AF CENTRALBANKERS OPGAVER

Artikel 12

Forholdet mellem Styrelsesrådet og Det Generelle Råd

12.1.  ECB’s Generelle Råd skal have mulighed for at fremsætte bemærkninger, før Styrelsesrådet 
vedtager:

udtalelser i medfør af statuttens artikel 4 og 25.1–

henstillinger på statistikområdet i medfør af statuttens artikel 42–  xii

årsberetningen–

reglerne om standardisering af bogføringen og af beretninger om transaktioner–

xi Nu statuttens artikel 46.
xii Nu statuttens artikel 41.
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foranstaltninger vedrørende anvendelsen af statuttens artikel 29–

ansættelsesvilkårene for ECB’s personale–

i forbindelse med forberedelsen af den uigenkaldelige fastlåsning af valutakurser, en –
udtalelse fra ECB i medfør af traktatens artikel 123, stk. 5 xiii, eller en udtalelse vedrørende 
fællesskabsretsakter xivfællesskabsretsakter xivfællesskabsretsakter , der skal vedtages i tilfælde af ophævelse af en dispensation.

12.2.  Når Det Generelle Råd anmodes om at fremsætte bemærkninger i medfør af stk. 1, skal 
det indrømmes en rimelig tidsfrist, som ikke må være under ti arbejdsdage. Ved hastesager, 
som skal begrundes i anmodningen, kan tidsfristen forkortes til fem arbejdsdage. Formanden 
kan træffe beslutning om anvendelse af den skriftlige procedure.

12.3.  I overensstemmelse med statuttens artikel 47.4xv underretter formanden Det Generelle 
Råd om Styrelsesrådets beslutninger.

Artikel 13

Forholdet mellem Direktionen og Det Generelle Råd

13.1.  ECB’s Generelle Råd skal have mulighed for at fremsætte bemærkninger, før 
Direktionen

gennemfører de af Styrelsesrådets retsakter, som i overensstemmelse med artikel 12.1 –
ovenfor kræver Det Generelle Råds medvirken

i medfør af beføjelser delegeret af Styrelsesrådet i overensstemmelse med statuttens –
artikel 12.1 vedtager retsakter, som i henhold til denne forretningsordens artikel 12.1 
kræver Det Generelle Råds medvirken.

13.2.  Når Det Generelle Råd anmodes om at fremsætte bemærkninger i medfør af stk. 1, skal 
det indrømmes en rimelig tidsfrist, som ikke må være under ti arbejdsdage. Ved hastesager, 
som skal begrundes i anmodningen, kan tidsfristen forkortes til fem arbejdsdage. Formanden 
kan træffe beslutning om anvendelse af skriftlig procedure.

KAPITEL V

SÆRLIGE PROCEDUREMÆSSIGE BESTEMMELSER

Artikel 14

Uddelegering af beføjelser

14.1.  Uddelegering af beføjelser fra Styrelsesrådet til Direktionen i medfør af statuttens 
artikel 12.1, andet afsnit, sidste punktum, meddeles de berørte parter eller offentliggøres 

xiii Nu TEUF artikel 140, stk. 3.
xiv Nu ‘EU-’.
xv Nu statuttens artikel 46.4.
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eventuelt, såfremt beslutninger, der er truffet efter uddelegering, har retsvirkninger for 
tredjemand. Styrelsesrådet informeres omgående om retsakter, der er vedtaget i medfør af 
uddelegering.

14.2.  Den fortegnelse over ECB’s underskriftsberettigede, der er opstillet på grundlag 
af beslutninger vedtaget i henhold til statuttens artikel 39 xvi, omdeles til de interesserede 
parter.

Artikel 15

Budgetprocedure

15.1.  Efter forslag fra Direktionen og i overensstemmelse med eventuelle principper fastlagt 
af Styrelsesrådet vedtager Styrelsesrådet før udløbet af hvert regnskabsår ECB’s budget for 
det følgende regnskabsår.

15.2.  Med henblik på at bistå i forbindelse med ECB’s budget nedsætter Styrelsesrådet et 
budgetudvalg og fastlægger dets ansvarsområder og sammensætning.

Artikel 16

Beretninger og årsregnskab

16.1.  Styrelsesrådet vedtager den i statuttens artikel 15.3 omhandlede årsberetning.

16.2.  Beføjelsen til at vedtage og offentliggøre de i statuttens artikel 15.1 omhandlede 
kvartalsberetninger, de i statuttens artikel 15.2 omhandlede ugentlige konsoliderede oversigter 
over ECB’s finansielle stilling, den i statuttens artikel 26.3 omhandlede konsoliderede 
balance samt andre beretninger delegeres til Direktionen.

16.3.  I overensstemmelse med de af Styrelsesrådet fastsatte principper udfærdiger Direktionen 
ECB’s årsregnskab inden for den første måned af det følgende regnskabsår. Årsregnskabet 
forelægges den eksterne revisor.

16.4.  Styrelsesrådet vedtager ECB’s årsregnskab inden for det første kvartal af det følgende 
år. Den eksterne revisors beretning fremsendes til Styrelsesrådet før vedtagelsen af 
årsregnskabet.

Artikel 17

ECB’s retlige instrumenter

17.1.  ECB’s forordninger vedtages af Styrelsesrådet og undertegnes af formanden på 
Styrelsesrådets vegne.

17.2.  ECB’s retningslinjer vedtages af Styrelsesrådet og meddeles herefter på et af De 
Europæiske Fællesskabersxvii officielle sprog og undertegnes af formanden på Styrelsesrådets 

xvi Nu statuttens artikel 38.
xvii Nu ‘Den Europæiske Unions’.
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vegne. Retningslinjerne skal indeholde en begrundelse. Meddelelse til de nationale 
centralbanker kan foretages pr. telefax, elektronisk post, telex eller brev. En ECB 
–retningslinje, som skal offentliggøres, oversættes til De Europæiske Fællesskabers xviii

officielle sprog.

17.3.  Styrelsesrådet kan delegere sine normative beføjelser til Direktionen med henblik på 
gennemførelse af Styrelsesrådets forordninger og retningslinjer. Den pågældende forordning 
eller retningslinje skal angive, hvad der skal gennemføres, samt en afgrænsning af de 
delegerede beføjelser og disses anvendelsesområde.

17.4.  ECB’s beslutninger og henstillinger vedtages af Styrelsesrådet eller Direktionen inden 
for deres respektive kompetenceområde og undertegnes af formanden. ECB’s beslutninger 
om at pålægge tredjeparter sanktioner undertegnes af formanden, næstformanden eller 
to andre medlemmer af Direktionen. ECB’s beslutninger og henstillinger skal indeholde 
en begrundelse. Henstillinger vedrørende afledt fællesskabsret xixen begrundelse. Henstillinger vedrørende afledt fællesskabsret xixen begrundelse. Henstillinger vedrørende afledt fællesskabsret  i henhold til statuttens 
artikel 42 xx vedtages af Styrelsesrådet.

17.5.  Med forbehold af statuttens artikel 44 xxi, andet afsnit, og artikel 47.1 xxii, første led, 
vedtages ECB’s udtalelser af Styrelsesrådet. I undtagelsestilfælde, og medmindre mindst 
tre centralbankchefer fremsætter ønske om, at Styrelsesrådet bevarer kompetencen til at 
vedtage bestemte udtalelser, kan Direktionen vedtage udtalelser fra ECB i overensstemmelse 
med bemærkninger fremsat af Styrelsesrådet og under hensyntagen til Det Generelle Råds 
medvirken. ECB’s udtalelser undertegnes af formanden.

17.6.  ECB’s instrukser vedtages af Direktionen og meddeles herefter på et af De Europæiske 
Fællesskabers xxiii officielle sprog og undertegnes på Direktionens vegne af formanden eller 
to medlemmer af Direktionen. Meddelelse til de nationale centralbanker kan foretages 
pr. telefax, elektronisk post, telex eller brev. En ECB-instruks, som skal offentliggøres, 
oversættes til De Europæiske Fællesskabers xxiv officielle sprog.

17.7.  Alle ECB’s retlige instrumenter nummereres fortløbende, så de er nemme at identificere. 
Direktionen træffer foranstaltninger om sikker opbevaring af originalerne, meddelelse til 
dem, som de retlige instrumenter er rettet til, eller til høringsmyndighederne samt om 
offentliggørelse på alle Den Europæiske Unions officielle sprog i Den Europæiske Unions 
Tidende for så vidt angår ECB-forordninger, ECB-udtalelser om forslag til 
fællesskabsretsakter xxvfællesskabsretsakter xxvfællesskabsretsakter  samt de af ECB’s retlige instrumenter, som i henhold til en udtrykkelig 
beslutning herom skal offentliggøres.

xviii Nu ‘Den Europæiske Unions’.
xix Nu ‘EU-’.
xx Nu statuttens artikel 41.
xxi Nu statuttens artikel 43.
xxii Nu statuttens artikel 46.1.
xxiii Nu ‘Den Europæiske Unions’.
xxiv Nu ‘Den Europæiske Unions’.
xxv Nu ‘EU-’.
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17.8.  Bestemmelserne i Rådets forordning nr. 1 om den ordning, der skal gælde for Det 
Europæiske Økonomiske Fællesskab på det sproglige område 2, af 15. april 1958 finder 
anvendelse på de i statuttens artikel 34 nævnte retsakter.

Artikel 18

Proceduren i henhold til traktatens artikel 106, stk. 2 xxvi

Den i traktatens artikel 106, stk. 2 xxvii, omhandlede godkendelse vedtages for det følgende år 
af Styrelsesrådet ved en samlet beslutning for alle deltagende medlemsstater i det sidste 
kvartal af hvert år.

Artikel 19

Indkøb

19.1.  Ved indkøb af varer og tjenesteydelser for ECB tages der behørigt hensyn til 
principperne om åbenhed, gennemsigtighed, lige adgang, ikke-diskriminering og effektiv 
administration.

19.2.  Uden at fravige princippet om effektiv administration kan der gøres undtagelser fra 
ovennævnte principper i hastetilfælde, af hensyn til sikkerheden eller en sags hemmelige 
karakter, hvis der er tale om en eneleverandør, ved leverancer fra de nationale centralbanker 
til ECB eller for at sikre leverancernes kontinuitet.

Artikel 20

Udvælgelse, ansættelse og forfremmelse af personale

20.1.  ECB’s ansatte udvælges, ansættes og forfremmes af Direktionen.

20.2.  ECB’s ansatte udvælges, ansættes og forfremmes under behørig hensyntagen til 
principperne om faglige kvalifikationer, åbenhed, gennemsigtighed, lige muligheder og ikke-
diskriminering. Reglerne og procedurerne for ansættelse og intern forfremmelse bestemmes 
nærmere i administrative cirkulærer.

Artikel 21

Ansættelsesvilkår

21.1.  Ansættelsesforholdet mellem ECB og ECB’s personale fastlægges i ansættelsesvilkårene 
og de administrative bestemmelser for personalet.

21.2.  Styrelsesrådet vedtager ansættelsesvilkårene efter forslag fra Direktionen og efter 
høring af Det Generelle Råd.

2 EFT 17 af 6.10.1958, s. 385.
xxvi Nu TEUF artikel 128, stk. 2.
xxvii Nu TEUF artikel 128, stk. 2.
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21.3.  Direktionen vedtager de administrative bestemmelser for personalet, hvormed 
ansættelsesvilkårene gennemføres.

21.4.  Personaleudvalget høres forud for vedtagelse af nye ansættelsesvilkår eller administrative 
bestemmelser for personalet. Dets udtalelse forelægges henholdsvis Styrelsesrådet og Direktionen.

Artikel 22

Meddelelser og bekendtgørelser

Generelle meddelelser og bekendtgørelser af beslutninger truffet af ECB’s besluttende 
organer kan offentliggøres på ECB’s websted, i Den Europæiske Unions Tidende eller 
gennem telegrambureauer, der anvendes af finansmarkeder, eller andre medier.

Artikel 23

Adgang til ECB’s dokumenter samt disses fortrolighed

23.1.  Forhandlingerne i ECB’s besluttende organer og i alle komitéer eller grupper oprettet 
af disse er fortrolige, medmindre Styrelsesrådet bemyndiger formanden til at offentliggøre 
resultatet af forhandlingerne.

23.2.  Aktindsigt i dokumenter, som er udarbejdet af eller tilhører ECB, reguleres i en 
beslutning truffet af Styrelsesrådet.

23.3.  Dokumenter, som er udarbejdet af ECB, klassificeres og håndteres i overensstemmelse 
med bestemmelserne i et administrativt cirkulære. De gøres frit tilgængelige efter 30 år, 
medmindre de besluttende organer bestemmer andet.

KAPITEL V I

AFSLUTTENDE BESTEMMELSE

Artikel 24

Ændring af denne forretningsorden

Styrelsesrådet kan ændre denne forretningsorden. Det Generelle Råd kan foreslå ændringer, 
og Direktionen kan vedtage supplerende bestemmelser inden for sit kompetenceområde.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 19. februar 2004.

Formand for ECB

Jean-Claude TRICHET
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DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE

AF 12. OKTOBER 1999

VEDRØRENDE FORRETNINGSORDENEN FOR 
DIREKTIONEN FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

(ECB/1999/7)*

BESTYRELSEN FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR –

under henvisning til forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 8 
og 24, og ud fra følgende betragtning:

Med henblik på at sikre, at ECB’s beslutninger til enhver tid kan træffes af Direktionen, er 
det nødvendigt at indføre en ordning for beslutninger truffet ved hjælp af telekonference og 
en ordning for uddelegering af beføjelser, som begge fastholder princippet om Direktionens 
kollegiale ansvar –

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Supplerende karakter

Denne afgørelse supplerer forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank. De 
anvendte begreber i denne afgørelse har samme betydning som i forretningsordenen for Den 
Europæiske Centralbank.

Artikel 2

Deltagelse i Direktionens møder

1. Formanden udpeger en af de ansatte i Den Europæiske Centralbank (ECB) som sekretær. 
Sekretæren er ansvarlig for tilrettelæggelsen af alle Direktionens møder og for udfærdigelsen 
af mødereferater.

2. I både formandens og næstformandens fravær ledes Direktionens møder af det 
direktionsmedlem, der har været i embedet længst, og af det ældste medlem i det tilfælde, to 
eller flere af medlemmerne har været i embedet lige længe.

3. Direktionen kan indbyde ansatte i ECB til at deltage i møderne.

Artikel 3

Dagsorden og referat

1.  Dagsorden for hvert møde vedtages af Direktionen. Formanden udarbejder en foreløbig 
dagsorden, som sammen med alle relevante bilag sendes til Direktionens medlemmer mindst 

* EFT L 314 af 8.12.1999, s. 34.
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to hverdage før det pågældende møde, undtagen i hastetilfælde, hvor formanden træffer de til 
situationen passende foranstaltninger.

2.  Referatet fra møderne i Direktionen forelægges Direktionens medlemmer til godkendelse 
på det næste møde (om nødvendigt før, ved skriftlig procedure) og undertegnes af 
mødeformanden.

Artikel 4

Telekonference

1.  På formandens anmodning kan beslutninger træffes af Direktionen ved hjælp af 
telekonference, medmindre mindst to medlemmer af Direktionen gør indsigelse. Der kræves 
særlige omstændigheder, for at en beslutning kan træffes ved hjælp af telekonference. 
Formanden bestemmer arten af disse omstændigheder, og Direktionens medlemmer kan 
kræve forudgående meddelelse både om telekonferencen og om det emne, der skal træffes 
beslutning om.

2.  Formandens beslutning om de særlige omstændigheder og de beslutninger, som træffes af 
Direktionen ved hjælp af telekonference, skal optages i referaterne fra Direktionens møder.

Artikel 5

Uddelegering af beføjelser

1. Direktionen kan bemyndige et eller flere af sine medlemmer til i dens navn og under 
dens tilsyn at træffe klart definerede ledelsesmæssige og administrative foranstaltninger, 
herunder vedtage akter til forberedelse af en beslutning, der senere skal træffes i kollegiet 
af Direktionens medlemmer, og akter til gennemførelse af endelige beslutninger truffet af 
Direktionen.

2. Direktionen kan også, med formandens samtykke, anmode et eller flere af sine medlemmer 
om at vedtage (i) den endelige tekst af enhver akt som defineret i artikel 5, stk. 1, under 
forudsætning af, at indholdet af en sådan akt er blevet fastlagt under en drøftelse, og/eller (ii) 
endelige beslutninger, hvor en sådan uddelegering medfører begrænsede og klart definerede 
gennemførelsesbeføjelser, hvis udøvelse er underkastet streng kontrol i lyset af objektive 
kriterier fastsat af Direktionen.

3. Uddelegering af beføjelser og beslutninger, som træffes i overensstemmelse med artikel 5,
stk. 1 og 2, fastholdes i referatet fra Direktionens møder.

4.  De således uddelegerede beføjelser kan ikke videredelegeres, medmindre beslutningen om 
bemyndigelsen indeholder særlig bestemmelse herom.
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Artikel 6

Offentliggørelse

Denne afgørelse offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende i. 

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 12. oktober 1999.

Willem F. DUISENBERG

Formand for ECB Formand for ECB Formand

i Nu Den Europæiske Unions Tidende.
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DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE

AF 17. JUNI 2004

OM VEDTAGELSE AF FORRETNINGSORDENEN FOR DEN EUROPÆISKE 
CENTRALBANKS GENERELLE RÅD

(ECB/2004/12)*

DET GENERELLE RÅD FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR –

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den 
Europæiske Centralbank, særlig artikel 46.4 i –

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Eneste artikel

Forretningsordenen for Den Europæiske Centralbanks Generelle Råd af 1. september 1998 
erstattes af følgende, som træder i kraft den 1. juli 2004.

FORRETNINGSORDEN FOR DEN EUROPÆISKE 
CENTRALBANKS GENERELLE RÅD

INDLEDENDE KAPITEL

Artikel 1

Definitioner

Denne forretningsorden supplerer traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab ii og 
statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank. 
Begreberne i denne forretningsorden har samme betydning som i traktaten og statutten.

EUT L 230 af 30.6.2004, s. 61.* 
Nu statuttens artikel 45.4.i 
Nu TEUF.ii 
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KAPITEL I

DET GENERELLE RÅD

Artikel 2

Tid og sted for Det Generelle Råds møder

1.  Det Generelle Råd fastsætter mødedatoerne efter forslag fra formanden.

2.  Formanden indkalder til møde i Det Generelle Råd, hvis mindst tre medlemmer af Det 
Generelle Råd indgiver anmodning herom.

3.  Formanden kan ligeledes indkalde til møde i Det Generelle Råd, når han/hun skønner det 
nødvendigt.

4.  Det Generelle Råd holder normalt møde i Den Europæiske Centralbanks (ECB’s) 
lokaler.

5.  Der kan ligeledes afholdes møde i form af en telekonference, medmindre mindst tre 
centralbankchefer gør indsigelse.

Artikel 3

Deltagelse i Det Generelle Råds møder

1.  Medmindre andet er bestemt, deltager kun Det Generelle Råds medlemmer, øvrige 
medlemmer af Direktionen, formanden for Rådet for Den Europæiske Union samt et medlem 
af Europa-Kommissionen i Det Generelle Råds møder.

2.  Hver centralbankchef kan normalt ledsages af én person.

3.  Hvis et medlem af Det Generelle Råd er forhindret i at deltage i et møde, kan han/
hun skriftligt udpege en stedfortræder, som deltager i mødet og stemmer på hans/hendes 
vegne. Den skriftlige meddelelse herom fremsendes til formanden i god tid før mødet. 
Stedfortræderen kan normalt ledsages af én person.

4.  Formanden udpeger en af ECB’s ansatte som sekretær. Sekretæren bistår formanden i 
forberedelsen af Det Generelle Råds møder og fungerer som referent ved møderne.

5.  Det Generelle Råd kan, hvis det finder det hensigtsmæssigt, ligeledes indbyde andre 
personer til at deltage i sine møder.
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Artikel 4

Afstemning

1.  Det Generelle Råd er beslutningsdygtigt, når mindst to tredjedele af medlemmerne eller 
deres stedfortrædere er til stede. Hvis Det Generelle Råd ikke er beslutningsdygtigt, kan 
formanden indkalde til et ekstraordinært møde, på hvilket der kan træffes afgørelse uden 
hensyn til reglen om beslutningsdygtighed.

2.  Medmindre andet er bestemt i statutten, træffes beslutning ved simpelt flertal.

3.  Det Generelle Råd går over til afstemning på anmodning af formanden. Formanden 
indleder desuden en afstemningsprocedure, hvis et medlem af Det Generelle Råd anmoder 
herom.

4.  Beslutninger kan også træffes ved skriftlig procedure, medmindre mindst tre medlemmer 
af Det Generelle Råd gør indsigelse. Ved skriftlig procedure kræves:

i)   normalt ikke mindre end ti arbejdsdage til behandling af hvert medlem af Det Generelle 
Råd. Ved hastesager, som skal begrundes i anmodningen, kan tidsfristen forkortes til fem 
arbejdsdage, og

ii)  personlig underskrift af hvert medlem af Det Generelle Råd, og

iii)   en fortegnelse over sådanne beslutninger i referatet fra det næstfølgende møde i Det 
Generelle Råd.

Artikel 5

Organisering af Det Generelle Råds møder

1.  Det Generelle Råd vedtager en dagsorden for hvert møde. Formanden udarbejder en 
foreløbig dagsorden, som sammen med alle relevante dokumenter sendes til medlemmerne 
af Det Generelle Råd og andre berettigede deltagere senest otte dage før mødet, undtagen 
i hastetilfælde, hvor formanden træffer de til situationen passende foranstaltninger. Det 
Generelle Råd kan beslutte at fjerne punkter fra eller tilføje punkter til den foreløbige 
dagsorden efter forslag fra formanden eller et andet medlem af Det Generelle Råd. Et punkt 
tages af dagsordenen efter anmodning fra mindst tre medlemmer af Det Generelle Råd, hvis 
de relevante dokumenter ikke er fremsendt rettidigt til Det Generelle Råds medlemmer.

2.  Referatet af møderne i Det Generelle Råd forelægges Det Generelle Råds medlemmer 
til godkendelse på det næstfølgende møde (eller forinden, om nødvendigt, ved skriftlig 
procedure) og undertegnes af formanden.
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KAPITEL I I

INDDRAGELSE AF DET GENERELLE RÅD I DET EUROPÆISKE SYSTEM AF 
CENTRALBANKERS OPGAVER

Artikel 6

Forholdet mellem Det Generelle Råd og Styrelsesrådet

1.  Med forbehold af Det Generelle Råds andre pligter, herunder pligterne nævnt i statuttens 
artikel 44 iii, bidrager Det Generelle Råd navnlig til opgaverne anført i artikel 6.2 til 6.8.

2.  Det Generelle Råd bidrager til ECB’s rådgivende funktioner i henhold til statuttens 
artikel 4 og artikel 25.1.

3.  Det Generelle Råds bidrag til ECB’s statistiske opgaver består i:

at styrke samarbejdet mellem alle de nationale centralbanker i Den Europæiske Union –
med henblik på at støtte ECB’s opgaver på statistikområdet

hvor det er nødvendigt at fremme harmoniseringen af de regler og den praksis, der gælder –
for indsamling, udarbejdelse og udgivelse af statistikker af alle de nationale centralbanker 
i Den Europæiske Union, og

at fremsætte bemærkninger til udkast til henstillinger på statistikområdet over for –
Styrelsesrådet i medfør af statuttens artikel 42 iv før deres vedtagelse.

4.  Det Generelle Råd bidrager til at opfylde ECB’s pligt til at aflægge beretning i henhold til 
statuttens artikel 15 ved at fremsætte bemærkninger om årsrapporten over for Styrelsesrådet 
før dens vedtagelse.

5.  Det Generelle Råd bidrager til standardiseringen af bogføringen og af beretninger om 
transaktioner i henhold til statuttens artikel 26.4 ved at fremsætte bemærkninger om udkast 
til regler over for Styrelsesrådet før deres vedtagelse.

6.  Det Generelle Råd bidrager til vedtagelse af andre foranstaltninger inden for rammerne af 
statuttens artikel 29.4 ved at fremsætte bemærkninger om sådanne udkast til foranstaltninger 
over for Styrelsesrådet før deres vedtagelse.

7.  Det Generelle Råd bidrager til ansættelsesvilkårene for ECB’s personale ved at fremsætte 
bemærkninger om udkast til ansættelsesvilkår over for Styrelsesrådet før deres vedtagelse.

Nu statuttens artikel 43.iii 
Nu statuttens artikel 41.iv 
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8.  Det Generelle Råd bidrager til forberedelsen af den uigenkaldelige fastlåsning af 
valutakurser i henhold til statuttens artikel 47.3 v ved at fremsætte bemærkninger over for 
Styrelsesrådet om:

ECB’s udtalelser i medfør af traktatens artikel 123, stk. 5 – vi, og

enhver anden udtalelse vedrørende fællesskabsretsakter–  viienhver anden udtalelse vedrørende fællesskabsretsakter viienhver anden udtalelse vedrørende fællesskabsretsakter , der skal vedtages i tilfælde af 
ophævelse af en dispensation, og

beslutninger i medfør af afsnit 10 i protokol om visse bestemmelser vedrørende Det –
Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland viiiForenede Kongerige Storbritannien og Nordirland viiiForenede Kongerige Storbritannien og Nordirland .

9.  Når Det Generelle Råd anmodes om at bidrage til ECB’s opgaver i medfør af ovennævnte 
afsnit, skal det indrømmes en rimelig tidsfrist, som ikke må være under ti arbejdsdage. Ved 
hastesager, som skal begrundes i anmodningen, kan tidsfristen forkortes til fem arbejdsdage. 
Formanden kan træffe beslutning om anvendelse af den skriftlige procedure.

10.  I overensstemmelse med statuttens artikel 47.4 ix underretter formanden Det Generelle 
Råd om Styrelsesrådets afgørelser.

Artikel 7

Forholdet mellem Det Generelle Råd og Direktionen

1.  ECB’s Generelle Råd har mulighed for at fremsætte bemærkninger, før Direktionen

gennemfører de af Styrelsesrådets retsakter, som i overensstemmelse med artikel 12.1 i –
forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank kræver Det Generelle Råds medvirken

i medfør af beføjelser delegeret fra Styrelsesrådet i overensstemmelse med statuttens –
artikel 12.1 vedtager retsakter, som i henhold til artikel 12.1 i forretningsordenen for Den 
Europæiske Centralbank kræver Det Generelle Råds medvirken.

2.  Når Det Generelle Råd anmodes om at fremsætte bemærkninger i medfør af første 
stykke i denne artikel skal det indrømmes en rimelig tidsfrist, som ikke må være under ti 
arbejdsdage. Ved hastesager, som skal begrundes i anmodningen, kan tidsfristen forkortes til 
fem arbejdsdage. Formanden kan træffe beslutning om anvendelse af skriftlig procedure.

Nu statuttens artikel 46.3.v 
Nu TEUF artikel 140, stk. 3.vi 
Nu ’EU-’vii 
Nu Protokol (nr. 15) til traktaterne.viii 
Nu statuttens artikel 46.4.ix 
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Artikel 8

Komitéer under Det Europæiske System af Centralbanker

1.  Inden for dets kompetenceområde kan Det Generelle Råd anmode komitéerne nedsat af 
Styrelsesrådet i medfør af artikel 9 i forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank om 
at undersøge specifikke emner.

2.  Den nationale centralbank i hver ikke-deltagende medlemsstat kan udpege op til to 
ansatte til at deltage i en komités møder, når denne behandler emner, der falder inden for Det 
Generelle Råds kompetence, og når formanden for en komité og Direktionen skønner dette 
hensigtsmæssigt.

KAPITEL I I I

SÆRLIGE PROCEDUREMÆSSIGE BESTEMMELSER

Artikel 9

Retlige instrumenter

1.  ECB’s afgørelser i medfør af statuttens artikel 46.4 x og artikel 48 xi og denne 
forretningsorden og ECB’s henstillinger og ECB’s udtalelser vedtaget af Det Generelle Råd 
i medfør af statuttens artikel 44 xii skal undertegnes af formanden.

2.  Alle ECB’s retlige instrumenter er nummererede, bekendtgjort og offentliggjort i 
henhold til artikel 17.7 i forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank.

Artikel 10

Adgang til ECB’s dokumenter samt disses fortrolighed

1.  Forhandlingerne i Det Generelle Råd og i alle komitéer eller grupper, som beskæftiger 
sig med spørgsmål, der falder inden for dets kompetence, er fortrolige, medmindre Det 
Generelle Råd bemyndiger formanden til at offentliggøre resultatet af forhandlingerne.

2.  Aktindsigt i dokumenter, som er udarbejdet af Det Generelle Råd og af alle komitéer 
eller grupper, som beskæftiger sig med spørgsmål, der falder inden for dets kompetence, 
reguleres i en beslutning truffet af Styrelsesrådet i medfør af artikel 23.2 i forretningsordenen 
for Den Europæiske Centralbank.

3.  Dokumenter, som er udarbejdet af Det Generelle Råd og alle komitéer eller grupper, 
som beskæftiger sig med spørgsmål, der falder inden for dets kompetence, klassificeres og 
håndteres i overensstemmelse med bestemmelserne i det administrative cirkulære vedtaget 

Nu statuttens artikel 45.4.x 
Nu statuttens artikel 47.xi 
Nu statuttens artikel 43.xii 
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i medfør af artikel 23.3 i forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank. De gøres frit 
tilgængelige efter 30 år, medmindre de besluttende organer bestemmer andet.

Artikel 11

Ophør af anvendelighed

Når alle dispensationer er ophævet af Rådet for Den Europæiske Union i overensstemmelse 
med traktatens artikel 122, stk. 2 xiii, og når beslutningerne fastsat i protokol om visse 
bestemmelser vedrørende Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland er taget, 
opløses Det Generelle Råd, og denne forretningsorden finder ikke længere anvendelse.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 17. juni 2004.

Formand for ECBFormand for ECBFormand

Jean-Claude TRICHET

Nu TEUF artikel 140, stk. 2, første led. Første sætning i traktatens artikel 122, stk. 2 blev ophævet.xiii 
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