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EUROPOS CENTRINIS BANKAS
EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS
2007 m. gruodžio 17 d.
iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio banko metinės atskaitomybės
(ECB/2007/21)
(2008/121/EB)
EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos
centrinio banko statutą, ypač į jo 26 straipsnio 2 dalį,

Daliniai pakeitimai
Sprendimas ECB/2006/17 iš dalies keičiamas taip:

kadangi:

(1)

2006 m. lapkričio 10 d. Sprendime ECB/2006/17 dėl
Europos centrinio banko (ECB) metinės atskaitomybės (1)
nėra konkrečių taisyklių dėl su nematerialiojo turto įsigijimu susijusių išlaidų kapitalizacijos. Aiškumo sumetimais
pageidautina įtraukti taisyklę, nurodančią dabartinę praktiką.

1. Įterpiamas šis 10a straipsnis:
„10a straipsnis
Sintetinės priemonės
Sintetinių priemonių apskaita tvarkoma laikantis Gairių
ECB/2006/16 9a straipsnio.“
2. Sprendimo ECB/2006/17 I priedas iš dalies keičiamas pagal
šio sprendimo priedą.

(2)

2007 m. balandžio 26 d. Gairių ECB/2007/2 dėl Transeuropinės automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistemos (TARGET2) (2) 14
straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad TARGET2 sistema
pakeis dabartinę TARGET sistemą. Eurą įsivedusių valstybių narių (toliau – dalyvaujančios valstybės narės)
nacionaliniai centriniai bankai (NCB) pereis prie
TARGET2 laikydamiesi Gairių ECB/2007/2 13 straipsnyje
nustatyto tvarkaraščio. Be to, kai kurie euro neįsivedusių
valstybių narių NCB prisijungs prie TARGET2 pagal
atskirą susitarimą su ECB ir dalyvaujančių valstybių
narių NCB. Todėl būtina iš dalies pakeisti Sprendime
ECB/2006/17 esančias nuorodas į „TARGET“,

(1) OL L 348, 2006 12 11, p. 38.
(2) OL L 237, 2007 9 8, p. 1.

2 straipsnis
Baigiamoji nuostata
Šis sprendimas įsigalioja 2008 m. sausio 1 d.
Priimta Frankfurte prie Maino, 2007 m. gruodžio 17 d.
ECB pirmininkas
Jean-Claude TRICHET
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PRIEDAS
Sprendimo ECB/2006/17 I priedas iš dalies keičiamas taip:
1. Lentelėje „Turtas“, 11.2 balanso straipsnyje („Materialusis ir nematerialusis ilgalaikis turtas“), stulpelio „Vertinimo
principas“ pabaigoje pridedamas šis sakinys:
„Nematerialiojo turto sąnaudos apima nematerialiojo turto įsigijimo kainą. Kitos tiesioginės ar netiesioginės sąnaudos
turi būti priskiriamos išlaidoms.“
2. Žodis „TARGET“ pakeičiamas žodžiais „TARGET/TARGET2“ šiose nuostatose:
a) lentelėje „Turtas“, 9.3 balanso straipsnyje; ir
b) lentelėje „Įsipareigojimai“, 6 ir 10.2 balanso straipsniuose.
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