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EIROPAS CENTRĀLĀ BANKA
EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS
(2007. gada 17. decembris),
ar ko groza Lēmumu ECB/2006/17 par Eiropas Centrālās bankas gada pārskatu
(ECB/2007/21)
(2008/121/EK)
EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants
ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas
Centrālās bankas Statūtus un jo īpaši to 26.2. pantu,

Grozījumi
Lēmumu ECB/2006/17 groza šādi.
1) Iekļauj šādu 10.a pantu:

tā kā:

“10.a pants
(1)

(2)

2006. gada 10. novembra Lēmumā ECB/2006/17 par
Eiropas Centrālās bankas (ECB) gada pārskatu (1) nav
īpašu noteikumu par to izmaksu kapitalizāciju, kas saistītas ar nemateriālo aktīvu iegādi. Skaidrības nolūkā
vēlams iekļaut lēmumā normu, kas precizē pašreizējo
praksi.

2007. gada 26. aprīļa Pamatnostādnes ECB/2007/2 par
Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu
(TARGET2) (2) 14. panta 2. punkts nosaka, ka TARGET2
sistēma aizstās pašreizējo TARGET sistēmu. Dalībvalstu,
kas ieviesušas euro (tālāk tekstā – “iesaistītās dalībvalstis”),
nacionālās centrālās bankas (NCB) migrēs uz TARGET2
saskaņā ar grafiku, kas norādīts Pamatnostādnes
ECB/2007/2 13. pantā. Turklāt dažas to dalībvalstu
NCB, kas nav ieviesušas euro, TARGET2 pievienosies,
balstoties uz atsevišķu līgumu ar ECB un iesaistīto dalībvalstu NCB. Tādēļ Lēmumā ECB/2006/17 jāgroza
atsauces uz “TARGET”,

(1) OV L 348, 11.12.2006., 38. lpp.
(2) OV L 237, 8.9.2007., 1. lpp.

Sintētiskie instrumenti
Sintētisko instrumentu grāmatvedības uzskaite notiek
saskaņā ar Pamatnostādnes ECB/2006/16 9.a pantu.”
2) Lēmuma ECB/2006/17 I pielikumu groza saskaņā ar šā
lēmuma pielikumu.
2. pants
Nobeiguma noteikums
Šis lēmums stājas spēkā 2008. gada 1. janvārī.
Frankfurtē pie Mainas, 2007. gada 17. decembrī
ECB prezidents
Jean-Claude TRICHET
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PIELIKUMS
Lēmuma ECB/2006/17 I pielikumu groza šādi.
1. Tabulā ar nosaukumu “Aktīvi” attiecībā uz 11.2. bilances posteni (“Materiāli un nemateriāli fiksētie aktīvi”) ailes ar
nosaukumu “Vērtēšanas princips” beigās pievieno šādu teikumu:
“Nemateriālo aktīvu izmaksas ietver nemateriālā aktīva iegādes cenu. Citas tiešās vai netiešās izmaksas ietver izdevumos.”
2. Šādos pielikuma noteikumos vārdu “TARGET” aizstāj ar vārdiem “TARGET/TARGET2”:
a) tabulā ar nosaukumu “Aktīvi” attiecībā uz 9.3. bilances posteni; un
b) tabulā ar nosaukumu “Pasīvi” attiecībā uz 6. un 10.2. bilances posteni.
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