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EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS (ES) 2015/2202
(2015. gada 19. novembris),
ar ko groza Lēmumu ECB/2010/23 par dalībvalstu, kuru valūta ir euro, nacionālo centrālo banku
monetāro ienākumu sadali (ECB/2015/37)
EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus un jo īpaši to 32. pantu,
tā kā:
(1)

Ar Lēmumu ECB/2010/23 (1) izveido mehānismu, lai apvienotu un sadalītu monetāros ienākumus, kas rodas
monetārās politikas operāciju rezultātā.

(2)

Ar Eiropas Centrālās bankas Lēmumu (ES) 2015/774 (ECB/2015/10) (2) nosaka valsts sektora aktīvu iegādes
programmas (VSIP) izveidi monetārās politikas vajadzībām.

(3)

Tāpat kā ar iegādēm saskaņā ar Lēmumu ECB/2009/16 (3) un Lēmumu ECB/2011/17 (4) attiecībā uz valdības
obligācijām un aģentūru emitētajām obligācijām, kas iegādātas saskaņā ar Lēmumu (ES) 2015/774
(ECB/2015/10), uzskata, ka tās rada ienākumus atbilstoši Lēmumā ECB/2010/23 noteiktajai atsauces likmei.

(4)

Ienākumi, ko rada tirgojamu parāda instrumentu aizdošana visu ar monetāro politiku saistīto vērtspapīru iegādes
programmu ietvaros, nebūtu jāuzskata par monetārajiem ienākumiem, jo parasti šīs operācijas netiek uzrādītas
dalībvalstu, kuru valūta ir euro, nacionālo centrālo banku (turpmāk – “NCB”) grāmatvedības dokumentos.

(5)

Neto ienākumi no Eurosistēmas mijmaiņas darījumiem ar ārpus Eurosistēmas centrālajām bankām būtu jādala
NCB starpā kā monetārie ienākumi.

(6)

Tādēļ jāpielāgo Lēmuma ECB/2010/23 I un II pielikumā izklāstītais saistību bāzes sastāvs un iezīmējamie aktīvi.

(7)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Lēmums ECB/2010/23,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants
Grozījumi
Lēmumu ECB/2010/23 groza šādi:
1) ar šādu punktu aizstāj 3. panta 1. punktu:
“1.
Katras NCB monetāro ienākumu summu nosaka, novērtējot faktiskos ienākumus, kas radušies no
iezīmējamiem aktīviem, kuri uzrādīti tās grāmatvedības dokumentos. Izņēmuma kārtībā:
a) uzskatāms, ka zelts nerada ienākumus;
b) uzskatāms, ka ienākumus atbilstoši atsauces likmei rada:
i)

vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas vajadzībām saskaņā ar Lēmumu ECB/2009/16 (*);

ii)

vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas vajadzībām saskaņā ar Lēmumu ECB/2011/17 (**);

(1) Lēmums ECB/2010/23 (2010. gada 25. novembris) par dalībvalstu, kuru valūta ir euro, nacionālo centrālo banku monetāro ienākumu
sadali (OV L 35, 9.2.2011., 17. lpp.).
(2) Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2015/774 (2015. gada 4. marts) par otrreizējo tirgu valsts sektora aktīvu iegādes programmu
(ECB/2015/10) (OV L 121, 14.5.2015., 20. lpp.).
(3) Lēmums ECB/2009/16 (2009. gada 2. jūlijs) par nodrošināto obligāciju pirkšanas programmas īstenošanu (OV L 175, 4.7.2009.,
18. lpp.).
(4) Lēmums ECB/2011/17 (2011. gada 3. novembris) par nodrošināto obligāciju pirkšanas otrās programmas īstenošanu (OV L 297,
16.11.2011., 70. lpp.).
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iii) parāda instrumenti, ko emitējušas centrālās valdības un atzītas aģentūras, un aizstājēji parāda instrumenti,
ko emitējušas publiskas nefinanšu sabiedrības un kas tiek turēti monetārās politikas vajadzībām saskaņā ar
Eiropas Centrālās bankas Lēmumu (ES) 2015/774 (ECB/2015/10) (***)
(*) Lēmums ECB/2009/16 (2009. gada 2. jūlijs) par nodrošināto obligāciju pirkšanas programmas īstenošanu
(OV L 175, 4.7.2009., 18. lpp.).
(**) Lēmums ECB/2011/17 (2011. gada 3. novembris) par nodrošināto obligāciju pirkšanas otrās programmas
īstenošanu (OV L 297, 16.11.2011., 70. lpp.).
(***) Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2015/774 (2015. gada 4. marts) par otrreizējo tirgu valsts sektora
aktīvu iegādes programmu (ECB/2015/10) (OV L 121, 14.5.2015., 20. lpp.).”;.
2) ar šādu 8. apakšpunktu papildina I pielikuma A punktu:
“8. Saistības pret ECB, kas nodrošina prasību saistībā ar mijmaiņas darījumiem starp ECB un ārpus Eurosistēmas
centrālo banku, kas rada neto ienākumus Eurosistēmai (ārpusbilances saistību daļa).”;
3) ar šādu 10. apakšpunktu papildina II pielikuma A punktu:
“10. Prasības pret euro zonas darījuma partneriem saistībā ar mijmaiņas darījumiem starp ECB un ārpus
Eurosistēmas centrālo banku, kas rada neto ienākumus Eurosistēmai (saskaņotās bilances aktīvu posteņa
3.1. daļa).”
2. pants
Stāšanās spēkā
Šis lēmums stājas spēkā 2015. gada 31. decembrī.

Frankfurtē pie Mainas, 2015. gada 19. novembrī
ECB prezidents
Mario DRAGHI

