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EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2015/2202
av den 19 november 2015
om ändring av beslut ECB/2010/23 om fördelning av de monetära inkomsterna för nationella
centralbanker i medlemsstater som har euron som valuta (ECB/2015/37)
ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 32, och
av följande skäl:
(1)

Genom beslut ECB/2010/23 (1) inrättas en mekanism för pooling och fördelning av monetära inkomster som
uppstår genom penningpolitiska transaktioner.

(2)

Genom Europeiska centralbankens beslut (EU) 2015/774 (ECB/2015/10) (2) inrättas ett program för köp av den
offentliga sektorns tillgångar på andrahandsmarknaderna (PSPP) för penningpolitiska ändamål.

(3)

Precis som köp enligt beslut ECB/2009/16 (3) och beslut ECB/2011/17 (4) bör statsobligationer och obligationer
som emitterats av organ och köps inom ramen för beslut (EU) 2015/774 (ECB/2015/10) anses generera
inkomster motsvarande referensräntan enligt definitionen i beslut ECB/2010/23.

(4)

Inkomster från utlåning av omsättningsbara skuldinstrument inom ramen för något program för köp av
värdepapper för penningpolitiska ändamål bör inte klassas som monetära inkomster eftersom dessa operationer
normalt inte tas upp i redovisningen hos de nationella centralbankerna i de medlemsstater som har euron som
valuta (nedan kallade nationella centralbanker).

(5)

Nettointäkter från swappavtal som Eurosystemet ingår med centralbanker utanför Eurosystemet bör delas mellan
de nationella centralbankerna som monetära inkomster.

(6)

Skuldbasens sammansättning och de tillgångar som kan reserveras i enlighet med bilagorna I och II till beslut
ECB/2010/23 bör därför justeras.

(7)

Beslut ECB/2010/23 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:

Artikel 1
Ändringar
Beslut ECB/2010/23 ska ändras på följande sätt:
1. Artikel 3.1 ska ersättas med följande:
”1.
Varje nationell centralbanks monetära inkomster ska fastställas genom en beräkning av de faktiska
inkomsterna från dess bokförda reserverade tillgångar. Undantaget från detta är:
a) guld, som inte ska anses generera några inkomster.
b) nedanstående ska anses generera monetära inkomster motsvarande referensräntan:
i)

värdepapper som innehas för penningpolitiska ändamål enligt beslut ECB/2009/16 (*).

ii)

värdepapper som innehas för penningpolitiska ändamål enligt beslut ECB/2011/17 (**).

(1) Beslut ECB/2010/23 av den 25 november 2010 om fördelning av de monetära inkomsterna för nationella centralbanker i medlemsstater
som har euron som valuta (EUT L 35, 9.2.2011, s. 17).
(2) Europeiska centralbankens beslut (EU) 2015/774 av den 4 mars 2015 om ett program för köp av den offentliga sektorns tillgångar på
andrahandsmarknaderna (ECB/2015/10) (EUT L 121, 14.5.2015, s. 20).
(3) Beslut ECB/2009/16 av den 2 juli 2009 om genomförandet av programmet för köp av säkerställda obligationer (EUT L 175, 4.7.2009,
s. 18).
(4) Beslut ECB/2011/17 av den 3 november 2011 om genomförandet av det andra programmet för köp av säkerställda obligationer
(EUT L 297, 16.11.2011, s. 70).
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iii) skuldinstrument som emitteras av staten och erkända organ och utgör ett substitut för skuldinstrument som
emitterats av offentliga icke-finansiella bolag som innehas för penningpolitiska ändamål enligt Europeiska
centralbankens beslut (EU) 2015/774 (ECB/2015/10) (***).
(*) Beslut ECB/2009/16 av den 2 juli 2009 om genomförandet av programmet för köp av säkerställda
obligationer (EUT L 175, 4.7.2009, s. 18).
(**) Beslut ECB/2011/17 av den 3 november 2011 om genomförandet av det andra programmet för köp av
säkerställda obligationer (EUT L 297, 16.11.2011, s. 70).
(***) Europeiska centralbankens beslut (EU) 2015/774 av den 4 mars 2015 om ett program för köp av den
offentliga sektorns tillgångar på andrahandsmarknaderna (ECB/2015/10) (EUT L 121, 14.5.2015, s. 20).”
2. I punkt A i bilaga I ska följande punkt 8 läggas till:
”8. Skulder gentemot ECB som utgör säkerhet för en fordran som avser swappavtal mellan ECB och en centralbank
utanför Eurosystemet som medför nettointäkter för Eurosystemet (en del av skulder utanför balansräkningen).”
3. I punkt A i bilaga II ska följande punkt 10 läggas till:
”10. Fordringar på motparter i euroområdet som avser swappavtal mellan ECB och en centralbank utanför
Eurosystemet som medför nettointäkter för Eurosystemet (en del av tillgångspost 3.1 i den harmoniserade
balansräkningen).”
Artikel 2
Ikraftträdande
Detta beslut träder i kraft den 31 december 2015.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 19 november 2015.
Mario DRAGHI

ECB:s ordförande

