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EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,
annettu 3 päivänä marraskuuta 2011,
niiden jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien, joiden rahayksikkö on euro, rahoitustulon
jakamisesta tehdyn päätöksen EKP/2010/23 muuttamisesta
(EKP/2011/18)
(2011/788/EU)
EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroo
pan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 32 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

Muutos
Korvataan päätöksen EKP/2010/23 3 artiklan 1 kohta seuraa
vasti:

(1)

Niiden kansallisten keskuspankkien, joiden rahayksikkö
on euro, rahoitustulon jakamisesta 25 päivänä marras
kuuta 2010 annetussa päätöksessä EKP/2010/23 (1) vah
vistetaan mekanismi, jonka perusteella rahapoliittista ope
raatioista kertynyt rahoitustulo lasketaan ja jaetaan.

”1.
Kunkin kansallisen keskuspankin rahoitustulon määrä
määritetään laskemalla sen kirjanpitoon kirjatuista yksilöitä
vistä saamisista kertyvä todellinen tulo. Tästä poiketen kul
lasta ei katsota kertyvän tuloa ja katettujen joukkovelkakirja
lainojen osto-ohjelman toteutuksesta 2 päivänä heinäkuuta
2009 tehdyn päätöksen EKP/2009/16 (*) ja katettujen jouk
kovelkakirjalainojen toisen osto-ohjelman toteutetuksesta
3 päivänä marraskuuta 2011 annetun päätöksen
EKP/2011/17 (**) mukaisesti rahapolitiikan harjoittamista var
ten pidettävistä arvopapereista katsotaan kertyvän laskentako
ron mukainen tulo.

(2)

Katettujen joukkovelkakirjalainojen toisen osto-ohjelman
toteutuksesta 3 päivänä marraskuuta 2011 tehdyllä pää
töksellä EKP/2011/17 (2) perustetaan toinen ohjelma ra
hapoliittisista syistä tehtäviä katettujen joukkovelkakirja
lainojen ostoja varten.

___________
(*) EUVL L 175, 4.7.2009, s. 18.
(**) EUVL L 297, 16.11.2011, s. 70.”.

(3)

EKP:n neuvosto katsoo, että vastaavasti kuin katettujen
joukkovelkakirjojen
osto-ohjelman
toteutuksesta
2 päivänä heinäkuuta 2009 tehdyn päätöksen
EKP/2009/16 (3) mukaisten ostojen osalta, myös päätök
sen EKP/2010/17 nojalla ostetuista katetuista joukkovel
kakirjoista olisi katsottava kertyvän laskentakoron mukai
nen tulo.

2 artikla
Loppumääräys
Tämä päätös tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 2011.

Tehty Frankfurt am Mainissa 3 päivänä marraskuuta 2011.
EKP:n puheenjohtaja

(4)

Päätöstä EKP/2010/23 on sen vuoksi tarpeen muuttaa,

(1) EUVL L 35, 9.2.2011, s. 17.
(2) EUVL L 297, 16.11.2011, s. 70.
(3) EUVL L 175, 4.7.2009, s. 18.
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