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ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY
z 3. novembra 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2010/23 o rozdeľovaní menových príjmov národných
centrálnych bánk členských štátov, ktorých menou je euro
(ECB/2011/18)
(2011/788/EÚ)
RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1
so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk
a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 32,

keďže:

(1)

V rozhodnutí ECB/2010/23 z 25. novembra 2010
o rozdeľovaní menových príjmov národných centrálnych
bánk členských štátov, ktorých menou je euro (1), sa
ustanovuje mechanizmus združovania a rozdeľovania
menových príjmov z operácií menovej politiky.

(2)

Rozhodnutie ECB/2011/17 z 3. novembra 2011
o vykonávaní druhého programu nákupu krytých dlho
pisov (2) upravuje zavedenie druhého programu nákupu
krytých dlhopisov na účely menovej politiky.

(3)

(4)

Rada guvernérov je toho názoru, že rovnako ako
v prípade nákupov podľa rozhodnutia ECB/2009/16
z 2. júla 2009 o vykonávaní programu nákupu krytých
dlhopisov (3) kryté dlhopisy nakupované podľa rozhod
nutia ECB/2011/17 by sa mali považovať za vytvárajúce
príjem vo výške referenčnej sadzby, ako sa vymedzuje
v rozhodnutí ECB/2010/23.

Rozhodnutie ECB/2010/23 by sa preto malo zmeniť
a doplniť zodpovedajúcim spôsobom,

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

Zmena a doplnenie
V článku 3 rozhodnutia ECB/2010/23 sa odsek 1 nahrádza
takto:
„1.
Výška menového príjmu každej NCB sa určuje
meraním skutočného príjmu, ktorý sa odvodzuje od oddelene
vedených aktív účtovaných v účtovníctve danej NCB.
Výnimkou z uvedeného je, že zlato sa považuje za nevytvá
rajúce žiadny príjem a cenné papiere držané na účely
menovej politiky podľa rozhodnutia ECB/2009/16 z 2. júla
2009 o vykonávaní programu nákupu krytých dlhopisov (*)
a rozhodnutia ECB/2011/17 z 3. novembra 2011
o vykonávaní druhého programu nákupu krytých dlho
pisov (**) sa považujú za vytvárajúce príjem vo výške refe
renčnej sadzby.
___________
(*) Ú. v. EÚ L 175, 4.7.2009, s. 18.
(**) Ú. v. EÚ L 297, 16.11.2011, s. 70.“

Článok 2
Záverečné ustanovenie
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 31. decembra 2011.

Vo Frankfurte nad Mohanom 3. novembra 2011
Prezident ECB
Mario DRAGHI

