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EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,
annettu 19 päivänä toukokuuta 2006,
rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien rahoitustulon jakamisesta
tilikaudesta 2002 alkaen tehdyn päätöksen EKP/2001/16 muuttamisesta
(EKP/2006/7)
(2006/385/EY)
EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

että mukautusmenettelyä pitäisi soveltaa aina kun jokin
jäsenvaltio ottaa euron käyttöön, ja siinä pitäisi noudattaa
samoja periaatteita kuin tilikausia 2002–2007 koskevassa
mukautusmenettelyssä. Tämän vuoksi mukautuskaudet
saattavat olla päällekkäisiä.

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 32 artiklan,

Euron käyttöönotosta 3 päivänä toukokuuta 1998 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 974/98 (2) annetaan
uusille jäsenvaltioille jonkin verran joustavammat toimintamahdollisuudet, kun kyseessä on niiden omien valuuttojen korvaaminen eurolla sekä euroseteleiden ja -kolikoiden käyttöönotto. Jotta korvausmenettelyllä saavutettaisiin taloudellisesti tarkoituksenmukaisia ratkaisuja, euron
käyttöönottoon liittyvät erilaiset kansalliset siirtymäsuunnitelmat on otettava huomioon,

(3)

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

(2)

Rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien rahoitustulon jakamisesta tilikaudesta 2002
alkaen 6 päivänä joulukuuta 2001 tehdyssä päätöksessä
EKP/2001/16 (1) otetaan käyttöön järjestely, jonka mukaisesti euron käyttöön ottaneiden jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien rahoitustulo jaetaan. Perussäännön
32.5 artiklan mukaan kansallisten keskuspankkien rahoitustulon summa jaetaan niiden kesken suhteessa niiden
maksamiin osuuksiin EKP:n pääomasta. Jotta kansallisten
keskuspankkien taseita ja tuloslaskelmia kyettäisiin mukauttamaan vähitellen, tilikausia 2002–2007 koskevaa
rahoitustulon jakoa on mukautettu siten, että otetaan
huomioon kunkin kansallisen keskuspankin 1.7.1999 ja
30.6.2001 välisenä aikana liikkeeseen laskemien seteleiden keskimääräisen arvon ja niiden seteleiden, jotka olisi
kohdistettu niille kyseisen ajanjakson aikana EKP:n pääoman jakoperusteen mukaisesti, väliset erot. Näihin mukautuksiin sisältyvät liikkeeseen laskettuihin euroseteleihin liittyvät eurojärjestelmän sisäiset nettomääräiset velat,
jotka ovat velkapohjassa, kun lasketaan kansallisten keskuspankkien rahoitustuloa perussäännön 32.2 artiklan
mukaisesti, koska ne vastaavat liikkeeseen laskettuja seteleitä.

Eurojärjestelmän tulevan laajentumisen vuoksi on välttämätöntä mukauttaa olemassa olevaa rahoitustulon jakamista koskevaa järjestelyä. Kohtuuden, johdonmukaisuuden ja yhdenvertaisen kohtelun vuoksi uusia eurojärjestelmän kansallisia keskuspankkeja pitäisi kohdella taloudellisesti samalla tavoin kuin olemassa olevia eurojärjestelmän kansallisia keskuspankkeja. Tämä merkitsee sitä,

(1) EYVL L 337, 20.12.2001, s. 55. Päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä EKP/2003/22 (EUVL L 9, 15.1.2004, s. 39).

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla
Päätöstä EKP/2001/16 muutetaan seuraavasti:
1) Muutetaan 1 artikla seuraavasti:
Lisätään seuraavat määritelmät ’laskentakoron’ määritelmän
jälkeen:
”j) ’käteisrahan käyttöönottopäivällä’ päivää, jona eurosetelit
ja -kolikot saavat laillisen maksuvälineen aseman euron
käyttöön ottaneessa jäsenvaltiossa;
k) ’viiteajanjaksolla’ 24 kuukauden ajanjaksoa, joka alkaa 30
kuukautta ennen käteisrahan käyttöönottopäivää;
l)

’käteisrahan käyttöönottovuodella’ 12 kuukauden ajanjaksoa, joka alkaa käteisrahan käyttöönottopäivästä;

(2) EYVL L 139, 11.5.1998, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 2169/2005 (EUVL L 346,
29.12.2005, s. 1).
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m) ’päivittäisellä valuuttaviitekurssilla’ päivittäistä valuuttaviitekurssia, joka perustuu EKPJ:hin kuuluvien ja kuulumattomien keskuspankkien väliseen säännölliseen päivittäiseen, yleensä klo 14.15 Keski-Euroopan aikaan tapahtuvaan yhteistyökäytäntöön.”
2) Muutetaan 2 artikla seuraavasti:
Korvataan 1 kohta seuraavasti:
”Liikkeeseen laskettuihin euroseteleihin liittyvät eurojärjestelmän sisäiset saldot lasketaan kuukausittain, ja ne kirjataan
EKP:n ja kansallisten keskuspankkien kirjanpitoon kuukauden ensimmäisenä pankkipäivänä edellisen kuukauden viimeisen pankkipäivän arvoon.
Kun jäsenvaltio ottaa euron käyttöön, ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja liikkeeseen laskettuihin euroseteleihin liittyviä eurojärjestelmän sisäisiä saldoja koskeva laskelma kirjataan EKP:n ja kansallisten keskuspankkien kirjanpitoon siten,
että arvopäivänä on käteisrahan käyttöönottopäivä.”
3) Korvataan 4 artikla seuraavasti:
”4 artikla
Eurojärjestelmän sisäisiin saldoihin tehtävät mukautukset
1.
Rahoitustuloa laskettaessa liikkeeseen laskettuihin euroseteleihin liittyviä kunkin kansallisen keskuspankin eurojärjestelmän sisäisiä saldoja mukautetaan seuraavan laskukaavan
mukaisesti määritetyllä hyvityksellä:
C = (K – A) × S
jossa
C on hyvitys,
K on kunkin kansallisen keskuspankin osalta euromäärä,
joka saadaan soveltamalla merkityn pääoman jakoperustetta liikkeeseen laskettujen seteleiden keskimääräiseen
arvoon viiteajanjakson aikana, jolloin euron käyttöön
ottavan jäsenvaltion kansallisen valuutan määräisten liikkeeseen laskettujen seteleiden määrä muunnetaan euroiksi päivittäisen valuuttaviitekurssin mukaan viiteajanjakson aikana,
A on kunkin kansallisen keskuspankin osalta liikkeeseen
laskettujen seteleiden keskimääräinen euromääräinen
arvo viiteajanjakson aikana, muunnettuna euroiksi päivittäisen valuuttaviitekurssin mukaan viiteajanjakson aikana,
S

on seuraava kerroin kunkin tilikauden osalta, alkaen käteisrahan käyttöönottopäivästä:
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Tilikausi

Käteisrahan käyttöönottovuosi

Kerroin

1

Käteisrahan käyttöönottovuosi plus yksi
vuosi

0,8606735

Käteisrahan käyttöönottovuosi plus kaksi
vuotta

0,7013472

Käteisrahan käyttöönottovuosi plus kolme
vuotta

0,5334835

Käteisrahan käyttöönottovuosi plus neljä
vuotta

0,3598237

Käteisrahan käyttöönottovuosi plus viisi
vuotta

0,1817225

2.
Kansallisten keskuspankkien hyvitysten summa on
nolla.
3.
Hyvitykset lasketaan joka kerta, kun jokin jäsenvaltio
ottaa euron käyttöön tai kun EKP:n merkityn pääoman jakoperuste muuttuu.
4.
Eurojärjestelmään tulevan uuden kansallisen keskuspankin hyvitys jaetaan eurojärjestelmän olemassa oleville
kansallisille keskuspankeille, kun kyseinen jäsenvaltio liittyy
eurojärjestelmään, niiden osuuksien mukaan, joita eurojärjestelmän olemassa olevilla kansallisilla keskuspankeilla on merkityn pääoman jakoperusteesta, siten että sen etumerkki (+/–)
vaihdetaan, ja tämä hyvitys täydentää niitä mahdollisia hyvityksiä, jotka ovat eurojärjestelmän olemassa olevien kansallisten keskuspankkien osalta jo voimassa.
5.
Hyvitykset ja hyvitysten täsmäyttämiseksi tehtävät kirjanpitoviennit kirjataan erillisille eurojärjestelmän sisäisille tileille jokaisen kansallisen keskuspankin kirjanpidossa siten,
että arvopäivänä on käteisrahan käyttöönottopäivä ja arvopäivänä on sama päivä jokaisena seuraavana vuonna mukautusjakson aikana. Hyvitysten täsmäyttämiseksi tehtäville kirjanpitovienneille ei makseta korkoa.
6.
Mikäli niiden euroseteleiden arvo, jotka Banque centrale du Luxembourg laskee liikkeeseen vuonna 2002, ylittää
sen liikkeeseen laskemien seteleiden keskimääräisen arvon
heinäkuun 1 päivän 1999 ja kesäkuun 20 päivän 2001
välisenä aikana 25 % tai enemmän, 1 kohdan laskukaavan
muuttuja A on Banque centrale du Luxembourgin osalta sen
vuonna 2002 liikkeelle panemien setelien arvo, kuitenkin
enintään 2,2 miljardia euroa. Tätä poikkeusta sovellettaessa
kaikkia 4 artiklan 1 kohdan perusteella laskettuja hyvityksiä
mukautetaan taannehtivasti vuoden 2002 lopussa, jotta varmistetaan 2 kohdan noudattaminen. Taannehtivat mukautukset toteutetaan merkityn pääoman jakoperusteen mukaisessa suhteessa.
7.
Tämän artiklan 1 kohdasta poiketen erityisissä tilanteissa, jotka liittyvät tämän päätöksen liitteessä III kuvattuihin muutoksiin liikkeeseen laskettavien seteleiden määrässä,
liikkeeseen laskettuihin euroseteleihin liittyviä kunkin kansallisen keskuspankin eurojärjestelmän sisäisiä saldoja mukautetaan kyseisessä liitteessä esitettyjen määräysten mukaisesti.
8.
Tämän artiklan mukaisia eurojärjestelmän sisäisiin saldoihin tehtäviä mukautuksia lakataan soveltamasta kuudennen vuoden ensimmäisestä päivästä asianomaisen käteisrahan käyttöönottovuoden jälkeen.”
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4) Muutetaan liitettä I tämän päätöksen liitteen I mukaisesti.
5) Korvataan liite III tämän päätöksen liitteellä II.

2 artikla
Loppumääräys
Tämä päätös tulee voimaan sen tekemistä seuraavana päivänä.

Annettu Frankfurt am Mainissa 19 päivänä toukokuuta 2006.
Jean-Claude TRICHET

EKP:n puheenjohtaja
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LIITE I
Korvataan liitteessä I olevan A osan 1 kohta seuraavasti:
”1. Liikkeeseen lasketut setelit
Kun tätä liitettä sovelletaan, käteisrahan käyttöönottovuonna 2002 kunkin eurojärjestelmän olemassa olevan
kansallisen keskuspankin osalta tai käteisrahan käyttöönottovuonna kunkin eurojärjestelmän uuden kansallisen
keskuspankin osalta ’liikkeeseen lasketut setelit’
i) sisältävät myös kansallisen keskuspankin liikkeeseen laskemat kansallisen valuuttayksikön määräiset setelit ja
ii) niiden määrästä on vähennettävä niihin ennakkoon jaettaviin euroseteleihin liittyvien korottomien lainojen
arvo, joita ei ole vielä veloitettu (osa yhdenmukaistetun taseen vastaavien erästä 6).
Käteisrahan käyttöönottovuoden jälkeen tätä liitettä sovellettaessa ja kunkin kansallisen keskuspankin osalta
’liikkeeseen lasketuilla seteleillä’ tarkoitetaan yksinomaan euromääräisiä seteleitä.”
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LIITE II
Korvataan liite III seuraavasti:
”LIITE III
A. Ensimmäinen erityinen mukautus
Mikäli liikkeeseen laskettujen seteleiden keskimääräinen kokonaisarvo käteisrahan käyttöönottovuonna alittaa
viiteajanjakson aikana liikkeeseen laskettujen seteleiden keskimääräisen euromääräisen kokonaisarvon (mukaan
lukien euron käyttöön ottaneiden jäsenvaltioiden kansallisten valuuttojen määräiset setelit muutettuina euromääräisiksi päivittäisen valuuttaviittekurssin mukaan viitejakson aikana), 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua käteisrahan käyttöönottovuoteen sovellettavaa kerrointa S on pienennettävä taannehtivasti samassa suhteessa kuin liikkeeseen laskettujen seteleiden keskiarvo on pienentynyt.
Pienennyksen jälkeenkin kertoimen on oltava vähintään 0,8606735. Jos tätä poikkeusta sovelletaan, neljännes
tästä käteisrahan käyttöönottovuoteen sovellettavasta kansallisten keskuspankkien hyvitysten (’C’) pienennyksestä
on lisättävä kuhunkin kansallisten keskuspankkien 4 artiklan 1 kohdan mukaiseen toisena, kolmantena, neljäntenä ja viidentenä vuonna käteisrahan käyttöönottovuoden jälkeen sovellettavaan hyvitykseen.
B. Toinen erityinen mukautus
Mikäli kansalliset keskuspankit, joiden 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu hyvitys on positiivinen luku, maksavat
nettokorkoa liikkeeseen laskettuihin seteleihin liittyville eurojärjestelmän sisäisille saldoille, ja tämä nettokorko,
kun se lisätään niiden tuloslaskelman erään ’rahoitustulon netto-osuus’ vuoden lopussa, johtaa nettokustannukseen, 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua käteisrahan käyttöönottovuoteen sovellettavaa kerrointa ’S’ on pienennettävä siinä määrin kuin se on tarpeen tämän tilanteen korjaamiseksi.
Pienennyksen jälkeenkin kertoimen on oltava vähintään 0,8606735. Jos tätä poikkeusta sovelletaan, neljännes
tästä käteisrahan käyttöönottovuoteen sovellettavasta kansallisten keskuspankkien hyvitysten (’C’) pienennyksestä
on lisättävä kuhunkin kansallisten keskuspankkien 4 artiklan 1 kohdan mukaiseen toisena, kolmantena, neljäntenä ja viidentenä vuonna käteisrahan käyttöönottovuoden jälkeen sovellettavaan hyvitykseen.”
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