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EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2015/2202,
annettu 19 päivänä marraskuuta 2015,
niiden jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien, joiden rahayksikkö on euro, rahoitustulon
jakamisesta annetun päätöksen EKP/2010/23 muuttamisesta (EKP/2015/37)
EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen
32 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Päätöksessä EKP/2010/23 (1) vahvistetaan menettely rahapoliittisista operaatioista kertyvän rahoitustulon
laskemista ja jakamista varten.

(2)

Euroopan keskuspankin päätöksessä (EU) 2015/774 (EKP/2015/10) (2) säädetään julkisen sektorin omaisuuserien
osto-ohjelman (PSPP) perustamisesta rahapolitiikan harjoittamista varten.

(3)

Päätöksen (EU) 2015/774 nojalla hankittujen valtion velkakirjojen ja valtiosidonnaisten laitosten liikkeeseen
laskemien joukkolainojen olisi, samoin kuin päätöksen EKP/2009/16 (3) ja päätöksen EKP/2011/17 (4) mukaisten
ostojen, katsottava kerryttävän tuloa päätöksessä EKP/2010/23 määritetyn laskentakoron mukaisesti.

(4)

Rahapoliittisiin arvopapereiden osto-ohjelmiin liittyvästä jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien lainauksesta
kertyvää tuloa ei tulisi katsoa rahoitustuloksi, sillä näitä operaatioita ei yleisesti ottaen kirjata niiden
jäsenvaltioiden, joiden rahayksikkö on euro, kansallisten keskuspankkien kirjanpitoon.

(5)

Sellaisista swap-sopimuksista johtuva nettotulo, joita eurojärjestelmä tekee eurojärjestelmään kuulumattomien
keskuspankkien kanssa, olisi jaettava kansallisten keskuspankkien kesken rahoitustulona.

(6)

Päätöksen EKP/2010/23 liitteissä I ja II täsmennettyä vastuuperusteen ja yksilöitävien omaisuuserien koostumusta
olisi näin ollen muutettava,

(7)

Päätös EKP/2010/23 olisi näin ollen muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Muutokset
Muutetaan päätös EKP/2010/23 seuraavasti:
1) Korvataan 3 artiklan 1 kohta seuraavasti:
”1.
Kunkin kansallisen keskuspankin rahoitustulon määrä määritetään laskemalla sen kirjanpitoon kirjatuista
yksilöitävistä saamisista kertyvä todellinen tulo. Tästä poiketen
a) kullasta ei katsota kertyvän tuloa ja
b) seuraavista eristä katsotaan kertyvän laskentakoron mukainen rahoitustulo:
i)

päätöksen EKP/2009/16 (*) mukaisesti rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit;

ii)

päätöksen EKP/2011/17 (**) mukaisesti rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit;

(1) Päätös EKP/2010/23, annettu 25 päivänä marraskuuta 2010, niiden jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien, joiden rahayksikkö on
euro, rahoitustulon jakamisesta (EUVL L 35, 9.2.2011, s. 17).
(2) Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2015/774, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2015, julkisen sektorin omaisuuserien osto-ohjelmasta
jälkimarkkinoilla (EKP/2015/10) (EUVL L 121, 14.5.2015, s. 20).
(3) Päätös EKP/2009/16, tehty 2 päivänä heinäkuuta 2009, katettujen joukkovelkakirjalainojen osto-ohjelman toteutuksesta (EUVL L 175,
4.7.2009, s. 18).
(4) Päätös EKP/2011/17, annettu 3 päivänä marraskuuta 2011, katettujen joukkovelkakirjalainojen toisen osto-ohjelman toteutuksesta
(EUVL L 297, 16.11.2011, s. 70).
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iii) valtion ja hyväksyttyjen valtiosidonnaisten laitosten liikkeeseen laskemat velkainstrumentit sekä julkisten
yritysten liikkeeseen laskemat korvaavat velkainstrumentit, joita pidetään rahapolitiikan harjoittamista
varten Euroopan keskuspankin päätöksen (EU) 2015/774 (EKP/2015/10) (***) mukaisesti.
(*) Päätös EKP/2009/16, tehty 2 päivänä heinäkuuta 2009, katettujen joukkovelkakirjalainojen osto-ohjelman
toteutuksesta (EUVL L 175, 4.7.2009, s. 18).
(**) Päätös EKP/2011/17, annettu 3 päivänä marraskuuta 2011, katettujen joukkovelkakirjalainojen toisen ostoohjelman toteutuksesta (EUVL L 297, 16.11.2011, s. 70).
(***) Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2015/774, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2015, julkisen sektorin
omaisuuserien osto-ohjelmasta jälkimarkkinoilla (EKP/2015/10) (EUVL L 121, 14.5.2015, s. 20).”
2) Lisätään liitteessä I olevaan A kohtaan seuraava 8 alakohta:
”8. EKP:lle olevat velat, jotka ovat EKP:n ja eurojärjestelmään kuulumattoman keskuspankin välisiin swapsopimuksiin liittyvien saatavien vakuutena ja joista kertyy nettotuottoa eurojärjestelmälle (taseen ulkopuoliset
vastuut).”
3) Lisätään liitteessä II olevaan A kohtaan seuraava 10 alakohta:
”10. Euoalueen vastapuolilta olevat saamiset, jotka liittyvät EKP:n ja eurojärjestelmään kuulumattoman keskuspankin
välisiin swap-sopimuksiin ja joista kertyy nettotuloa eurojärjestelmälle (yhdenmukaistetun taseen vastaavien
erä 3.1).”
2 artikla
Voimaantulo
Tämä päätös tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 2015.

Tehty Frankfurt am Mainissa 19 päivänä marraskuuta 2015.
EKP:n puheenjohtaja
Mario DRAGHI

