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РЕШЕНИЕ (ЕС) 2015/2202 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА
от 19 ноември 2015 година
за изменение на Решение ЕЦБ/2010/23 относно разпределянето на паричния доход на
националните централни банки на държавите членки, чиято парична единица е еврото
(ЕЦБ/2015/37)
УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА EВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и поспециално член 32 от него,
като има предвид, че:
(1)

С Решение ЕЦБ/2010/23 (1) се създава механизъм за обединяването и разпределянето на паричния доход от
операции по паричната политика.

(2)

С Решение (ЕС) 2015/774 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2015/10) (2) се предвижда създаването на
програма за закупуване на активи на публичния сектор (ПЗАПС) за целите на паричната политика.

(3)

Както при покупките съгласно Решение ЕЦБ/2009/16 (3) и Решение ЕЦБ/2011/17 (4), за държавните облигации и
облигациите, емитирани от агенции, закупени съгласно Решение (ЕС) 2015/774 (ЕЦБ/2015/10), следва да се счита,
че носят доход с определената в Решение ЕЦБ/2010/23 референтна лихва.

(4)

Доходът от предоставянето на търгуеми дългови инструменти на заем съгласно всички свързани с паричната
политика програми за закупуване на ценни книжа не следва да се счита за паричен доход, тъй като по принцип
тези операции не се записват в счетоводните книги на националните централни банки на държавите членки, чиято
парична единица е еврото (наричани по-долу НЦБ).

(5)

Нетният доход, произтичащ от споразумения за суап на Евросистемата с централни банки извън Евросистемата,
следва да бъде разпределен между НЦБ като паричен доход.

(6)

Поради това съставът на базисните пасиви и специално предназначените активи, изложени в приложения I и II
към Решение ЕЦБ/2010/23, следва да бъдат коригирани,

(7)

Поради това Решение ЕЦБ/2010/23 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1
Изменения
Решение ЕЦБ/2010/23 се изменя, както следва:
1. Член 3, параграф 1 се заменя със следното:
„1.
Сумата на паричния доход на всяка НЦБ се определя чрез измерване на действителния доход, който е получен
от специално предназначените активи, записани в счетоводните ѝ книги. Като изключение от това се счита, че:
а) златото не носи доход;
б) носят паричен доход с референтната лихва, както следва:
i)

ценните книжа, държани за целите на паричната политика съгласно Решение ЕЦБ/2009/16 (*);

ii)

ценните книжа, държани за целите на паричната политика съгласно Решение ЕЦБ/2011/17 (**);

(1) Решение ЕЦБ/2010/23 от 25 ноември 2010 г. относно разпределянето на паричния доход на националните централни банки на
държавите членки, чиято парична единица е еврото (ОВ L 35, 9.2.2011 г., стр. 17).
(2) Решение (ЕС) 2015/774 на Европейската централна банка от 4 март 2015 г. относно програма за закупуване на активи на публичния
сектор на вторичните пазари (ЕЦБ/2015/10) (ОВ L 121, 14.5.2015 г., стр. 20).
(3) Решение EЦБ/2009/16 от 2 юли 2009 г. относно изпълнението на програмата за закупуване на обезпечени облигации (ОВ L 175,
4.7.2009 г., стр. 18).
(4) Решение EЦБ/2011/17 от 3 ноември 2011 г. относно изпълнението на втората програма за закупуване на обезпечени облигации
(ОВ L 297, 16.11.2011 г., стр. 70).
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iii) дълговите инструменти, емитирани от централни правителства и признати агенции, и заместващи дълговите
инструменти, емитирани от държавни нефинансови предприятия, държани за целите на паричната политика
съгласно Решение (ЕС) 2015/774 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2015/10) (***).
(*) Решение EЦБ/2009/16 от 2 юли 2009 г. относно изпълнението на програмата за закупуване на обезпечени
облигации (ОВ L 175, 4.7.2009 г., стр. 18).
(**) Решение EЦБ/2011/17 от 3 ноември 2011 г. относно изпълнението на втората програма за закупуване на
обезпечени облигации (ОВ L 297, 16.11.2011 г., стр. 70).
(***) Решение (ЕС) 2015/774 на Европейската централна банка от 4 март 2015 г. относно програма за
закупуване на активи на публичния сектор на вторичните пазари (ЕЦБ/2015/10) (ОВ L 121, 14.5.2015 г.,
стр. 20).“
2. В раздел А от приложение I се добавя следната точка 8:
„8. Задължения към ЕЦБ, които обезпечават вземане, свързано със споразумения за суап между ЕЦБ и централна
банка извън Евросистемата, които носят нетен доход за Евросистемата (част от задбалансовите пасиви).“
3. В раздел А от приложение II се добавя следната точка 10:
„10. Вземания от контрагенти от еврозоната, свързани със споразумения за суап между ЕЦБ и централна банка извън
Евросистемата, които носят нетен доход за Евросистемата (част от позиция 3.1 от актива на хармонизирания
баланс).“
Член 2
Влизане в сила
Настоящото решение влиза в сила на 31 декември 2015 г.

Съставено във Франкфурт на Майн на 19 ноември 2015 година.
Председател на ЕЦБ
Mario DRAGHI

