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EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2015/2202
2015 m. lapkričio 19 d.
kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2010/23 dėl valstybių narių, kurių valiuta yra euro,
nacionalinių centrinių bankų pinigų politikos pajamų paskirstymo (ECB/2015/37)
EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statutą (toliau – ECBS statutas), ypač į jo
32 straipsnį,
kadangi:
(1)

Sprendimu ECB/2010/23 (1) nustatytas vykdant pinigų politikos operacijas atsirandančių pinigų politikos pajamų
kaupimo ir paskirstymo mechanizmas;

(2)

Europos Centrinio Banko sprendimu (ES) 2015/774 (ECB/2015/10) (2) pinigų politikos tikslais nustatyta viešojo
sektoriaus vertybinių popierių pirkimo antrinėse rinkose programa (VSVPPP);

(3)

taip pat kaip ir vykdant pirkimus pagal Sprendimą ECB/2009/16 (3) ir Sprendimą ECB/2011/17 (4), turėtų būti
laikoma, kad vyriausybės obligacijos ir agentūrų išleistos obligacijos, kurios nupirktos vadovaujantis Sprendimu
(ES) 2015/774 (ECB/2015/10), generuoja pajamas pagal Sprendime ECB/2010/23 apibrėžtą orientacinę palūkanų
normą;

(4)

pajamos, kurios atsiranda skolinant antrinę rinką turinčias skolos priemones pagal visas su pinigų politika
susijusias vertybinių popierių pirkimo programas, neturėtų būti laikomos pinigų politikos pajamomis, nes
paprastai šios operacijos neįtraukiamos į valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionalinių centrinių bankų
(toliau – NCB) apskaitą;

(5)

Eurosistemai su ne Eurosistemos centriniais bankais vykdant apsikeitimo sandorius atsiradusios grynosios
pajamos turėtų būti pasidalijamos tarp NCB kaip pinigų politikos pajamos;

(6)

todėl Sprendimo ECB/2010/23 I ir II prieduose nustatytos įsipareigojimų bazės ir atskirto turto sudėtis turėtų
būti patikslinta;

(7)

todėl ECB/2010/23 turėtų būti iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
Daliniai pakeitimai
Sprendimas ECB/2010/23 iš dalies keičiamas taip:
1. 3 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:
„1.
Kiekvieno NCB pinigų politikos pajamų suma nustatoma įvertinant faktines pajamas, kurios gaunamos iš jo
apskaitoje parodomo atskirto turto. Šios taisyklės išimtys:
a) laikoma, kad auksas pajamų negeneruoja;
b) laikoma, kad šios priemonės generuoja pinigų politikos pajamas orientacine palūkanų norma:
i)

pagal Sprendimą ECB/2009/16 (*) pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai;

ii)

pagal Sprendimą ECB/2011/17 (**) pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai;

(1) 2010 m. lapkričio 25 d. Sprendimas ECB/2010/23 dėl valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionalinių centrinių bankų pinigų
politikos pajamų paskirstymo (OL L 35, 2011 2 9, p. 17).
(2) 2015 m. kovo 4 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2015/774 dėl viešojo sektoriaus vertybinių popierių pirkimo antrinėse
rinkose programos (ECB/2015/10) (OL L 121, 2015 5 14, p. 20).
(3) 2009 m. liepos 2 d. Sprendimas ECB/2009/16 dėl padengtų obligacijų pirkimo programos įgyvendinimo (OL L 175, 2009 7 4, p. 18).
(4) 2011 m. lapkričio 3 d. Sprendimas ECB/2011/17 dėl antrosios padengtų obligacijų pirkimo programos įgyvendinimo (OL L 297,
2011 11 16, p. 70).
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iii) pagal Europos Centrinio Banko sprendimą (ES) 2015/774 (ECB/2015/10) (***) pinigų politikos tikslais
laikomos centrinių vyriausybių ir pripažintų agentūrų išleistos skolos priemonės bei viešųjų ne finansų
bendrovių išleistos pakaitinės skolos priemonės.
(*) 2009 m. liepos 2 d. Sprendimas ECB/2009/16 dėl padengtų obligacijų pirkimo programos įgyvendinimo
(OL L 175, 2009 7 4, p. 18).
(**) 2011 m. lapkričio 3 d. Sprendimas ECB/2011/17 dėl antrosios padengtų obligacijų pirkimo programos
įgyvendinimo (OL L 297, 2011 11 16, p. 70).
(***) 2015 m. kovo 4 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2015/774 dėl viešojo sektoriaus vertybinių
popierių pirkimo antrinėse rinkose programos (ECB/2015/10) (OL L 121, 2015 5 14, p. 20).“;
2. I priedo A dalyje įterpiamas 8 punktas:
„8. Įsipareigojimai ECB atžvilgiu, kurie užtikrina su apsikeitimo sandoriais tarp ECB ir ne Eurosistemos centrinio
banko susijusią pretenziją, generuojančią Eurosistemos grynąsias pajamas (nebalansinių įsipareigojimų dalis).“;
3. II priedo A dalyje įterpiamas 10 punktas:
„10. Su apsikeitimo sandoriais tarp ECB ir ne Eurosistemos centrinio banko susijusios pretenzijos kitoms euro
zonos sandorio šalims, generuojančios Eurosistemos grynąsias pajamas (HBS 3.1 turto straipsnio dalis).“
2 straipsnis
Įsigaliojimas
Šis sprendimas įsigalioja 2015 m. gruodžio 31 d.

Priimta Frankfurte prie Maino 2015 m. lapkričio 19 d.
ECB Pirmininkas
Mario DRAGHI

