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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

28.11.2015

ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/2202 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 19ης Νοεμβρίου 2015
που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2010/23 σχετικά με την κατανομή του νομισματικού εισοδήματος των
εθνικών κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ (ΕΚΤ/2015/37)
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και
ιδίως το άρθρο 32,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η απόφαση ΕΚΤ/2010/23 (1) θεσπίζει μηχανισμό για τη συγκέντρωση και κατανομή του νομισματικού εισοδήματος από
πράξεις νομισματικής πολιτικής.

(2)

Η απόφαση (ΕΕ) 2015/774 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2015/10) (2) προβλέπει τη θέσπιση
προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού του δημόσιου τομέα στις δευτερογενείς αγορές (secondary markets
public sector asset purchase programme — PSPP) για σκοπούς νομισματικής πολιτικής.

(3)

Όπως και στην περίπτωση των αγορών που πραγματοποιούνται βάσει των αποφάσεων ΕΚΤ/2009/16 (3) και
ΕΚΤ/2011/17 (4), οι αγορές ομολόγων έκδοσης κεντρικών κυβερνήσεων και φορέων που πραγματοποιούνται βάσει της
απόφασης (ΕΕ) 2015/774 (ΕΚΤ/2015/10) θα πρέπει να θεωρείται ότι παράγουν εισόδημα την ημερομηνία αναφοράς
που ορίζεται στην απόφαση ΕΚΤ/2010/23.

(4)

Το εισόδημα από τον δανεισμό εμπορεύσιμων χρεογράφων βάσει οποιουδήποτε προγράμματος αγοράς τίτλων
συνδεόμενου με τη νομισματική πολιτική δεν θα πρέπει να θεωρείται νομισματικό εισόδημα, δεδομένου ότι οι εν λόγω
πράξεις εν γένει δεν καταγράφονται στα λογιστικά βιβλία των εθνικών κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών με νόμισμα
το ευρώ (εφεξής οι «ΕθνΚΤ»).

(5)

Το καθαρό εισόδημα από συμφωνίες ανταλλαγής μεταξύ του Ευρωσυστήματος και κεντρικών τραπεζών εκτός Ευρωσυ
στήματος θα πρέπει να επιμερίζεται μεταξύ των ΕθνΚΤ ως νομισματικό εισόδημα.

(6)

Ενόψει των παραπάνω, η σύνθεση της βάσης υπολογισμού και των ταυτοποιήσιμων στοιχείων του ενεργητικού που
καθορίζονται στα παραρτήματα I και ΙΙ της απόφασης ΕΚΤ/2010/23 θα πρέπει να τροποποιηθεί,

(7)

Ως εκ τούτου, η απόφαση ΕΚΤ/2010/23 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Τροποποιήσεις
Η απόφαση ΕΚΤ/2010/23 τροποποιείται ως εξής:
1. Το άρθρο 3 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«1. Το ποσό του νομισματικού εισοδήματος κάθε ΕθνΚΤ καθορίζεται με υπολογισμό του πραγματικού εισοδήματος που
προκύπτει από τα ταυτοποιήσιμα στοιχεία του ενεργητικού, τα οποία καταγράφονται στα λογιστικά της βιβλία. Κατ'
εξαίρεση σε σχέση με τα παραπάνω:
α) ο χρυσός δεν θεωρείται ότι παράγει εισόδημα·
β) θεωρείται ότι παράγουν νομισματικό εισόδημα την ημερομηνία αναφοράς τα ακόλουθα:
i)

τίτλοι που διακρατούνται για σκοπούς νομισματικής πολιτικής βάσει της απόφασης ΕΚΤ/2009/16 (*)·

ii)

τίτλοι που διακρατούνται για σκοπούς νομισματικής πολιτικής βάσει της απόφασης ΕΚΤ/2011/17 (**)·

(1) Απόφαση ΕΚΤ/2010/23 της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την κατανομή του νομισματικού εισοδήματος των εθνικών κεντρικών τραπεζών
των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ (ΕΕ L 35 της 9.2.2011, σ. 17).
(2) Απόφαση (ΕΕ) 2015/774 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 4ης Μαρτίου 2015, σχετικά με πρόγραμμα αγοράς στοιχείων του
ενεργητικού του δημόσιου τομέα στις δευτερογενείς αγορές (ΕΚΤ/2015/10) (ΕΕ L 121 της 14.5.2015, σ. 20).
(3) Απόφαση ΕΚΤ/2009/16 της 2ας Ιουλίου 2009 σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος αγοράς καλυμμένων ομολογιών (ΕΕ L 175 της
4.7.2009, σ. 18).
(4) Απόφαση ΕΚΤ/2011/17 της 3ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του δεύτερου προγράμματος αγοράς καλυμμένων ομολογιών
(ΕΕ L 297 της 16.11.2011, σ. 70).
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iii) χρεόγραφα έκδοσης κεντρικών κυβερνήσεων και αναγνωρισμένων φορέων και υποκατάστατα χρεόγραφα έκδοσης
μη χρηματοοικονομικών εταιρειών, τα οποία διακρατούνται για σκοπούς νομισματικής πολιτικής, βάσει της
απόφασης (ΕΕ) 2015/774 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2015/10) (***).
(*) Απόφαση ΕΚΤ/2009/16 της 2ας Ιουλίου 2009 σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος αγοράς καλυμμένων
ομολογιών (ΕΕ L 175 της 4.7.2009, σ. 18).
(**) Απόφαση ΕΚΤ/2011/17 της 3ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του δεύτερου προγράμματος
αγοράς καλυμμένων ομολογιών (ΕΕ L 297 της 16.11.2011, σ. 70).
(***) Απόφαση (ΕΕ) 2015/774 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 4ης Μαρτίου 2015, σχετικά με πρόγραμμα
αγοράς στοιχείων του ενεργητικού του δημόσιου τομέα στις δευτερογενείς αγορές (ΕΚΤ/2015/10) (ΕΕ L 121 της
14.5.2015, σ. 20).»·
2. στην παράγραφο Α του παραρτήματος I προστίθεται το ακόλουθο σημείο 8:
«8. Υποχρεώσεις έναντι της ΕΚΤ που καλύπτουν απαίτηση συνδεόμενη με συμφωνίες ανταλλαγής μεταξύ της ΕΚΤ και
κεντρικής τράπεζας εκτός Ευρωσυστήματος, οι οποίες παράγουν καθαρό εισόδημα για το Ευρωσύστημα (τμήμα των
υποχρεώσεων εκτός ισολογισμού).»·
3. στην παράγραφο Α του παραρτήματος II προστίθεται το ακόλουθο σημείο 10:
«10. Απαιτήσεις έναντι αντισυμβαλλομένων της ζώνης του ευρώ που συνδέονται με συμφωνίες ανταλλαγής μεταξύ της ΕΚΤ
και κεντρικής τράπεζας εκτός Ευρωσυστήματος, οι οποίες παράγουν καθαρό εισόδημα για το Ευρωσύστημα (τμήμα
του στοιχείου 3.1 του ενεργητικού του ΕΙ).».
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει στις 31 Δεκεμβρίου 2015.

Φρανκφούρτη, 19 Νοεμβρίου 2015.
Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ
Mario DRAGHI

