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EUROPOS CENTRINIS BANKAS
EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS
2007 m. lapkričio 22 d.
iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2001/16 dėl dalyvaujančių valstybių narių nacionalinių centrinių
bankų pinigų politikos pajamų paskirstymo nuo 2002 finansinių metų
(ECB/2007/15)
(2007/850/EB)
EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

(4)

Šis sprendimas nepažeidžia išleidžiančių institucijų finansinių įsipareigojimų pagal 2001 m. gruodžio 6 d. Sprendimą ECB/2001/15 dėl euro banknotų emisijos (2).

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos
centrinio banko statutą (toliau – ECBS statutas), ypač į jo 32
straipsnį,

(5)

2007 m. balandžio 26 d. Gairių ECB/2007/2 dėl Transeuropinės automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistemos (TARGET2) (3) 14
straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad TARGET2 sistema
pakeis dabartinę TARGET sistemą. eurą įsivedusių valstybių narių 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 eurą įsivedusių valstybių narių NCB. Todėl būtina
atnaujinti 2001 m. gruodžio 6 d. Sprendime
ECB/2001/16 dėl dalyvaujančių valstybių narių nacionalinių centrinių bankų pinigų politikos pajamų paskirstymo nuo 2002 finansinių metų (4) esančias nuorodas į
„TARGET“.

(6)

Taip pat reikia padaryti kai kuriuos kitus Sprendimo
ECB/2001/16 pakeitimus, susijusius su pinigų politikos
pajamų įvertinimu ir iš anksto pristatytiems eurų banknotams taikomomis taisyklėmis,

kadangi:

(1)

(2)

ECBS statuto 32 straipsnis nustato eurą įsivedusių valstybių narių nacionalinių centrinių bankų (NCB) pinigų
politikos pajamų paskirstymo bendrąsias taisykles. ECBS
statuto 32 straipsnyje nustatytos bendrosios taisyklės taip
pat taikomos pajamoms, atsirandančioms dėl iš apyvartos
išimtų eurų banknotų nurašymo.

ECBS statuto 32 straipsnio 5 dalyje nurodyta, kad NCB
pinigų politikos pajamų suma paskirstoma NCB proporcingai jų apmokėtai ECB kapitalo daliai. Pagal ECBS
statuto 32 straipsnio 7 dalį Valdančioji taryba yra
kompetentinga imtis visų kitų 32 straipsniui taikyti reikalingų priemonių. Tai apima kompetenciją atsižvelgti į
kitus veiksnius, priimant sprendimą dėl pajamų, atsirandančių dėl iš apyvartos išimtų eurų banknotų nurašymo,
paskirstymo. Šiame kontekste, laikantis vienodų sąlygų ir
teisingumo principų, būtina atsižvelgti į laikotarpį, kada
buvo išleisti iš apyvartos išimti eurų banknotai. Todėl šių
ypatingų pajamų paskirstymo raktas turi atspindėti ir
atitinkamą ECB kapitalo dalį, ir emisijos etapo trukmę.

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis
Sprendimas ECB/2001/16 iš dalies keičiamas taip:

1. 1 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

Po apibrėžimo „kiekvienos dienos užsienio valiutos keitimo
kursas“ įterpiami šie apibrėžimai:
(3)

Eurų banknotų išėmimą iš apyvartos būtina sureguliuoti
atskirais sprendimais, kurie turi būti priimti vadovaujantis
2003 m. kovo 20 d. Sprendimo ECB/2003/4 dėl euro
banknotų nominalų, specifikacijų, atkūrimo, keitimo ir
išėmimo iš apyvartos (1) 5 straipsniu.

(1) OL L 78, 2003 3 25, p. 16.

(2) OL L 337, 2001 12 20, p. 52. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu ECB/2006/25 (OL L 24, 2007 1 31,
p. 13).
3
( ) OL L 237, 2007 9 8, p. 1.
(4) OL L 337, 2001 12 20, p. 55. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu ECB/2006/7 (OL L 148, 2006 6 2,
p. 56).
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„n) iš apyvartos išimti euro banknotai – tai bet koks euro
banknoto tipas ar serija, kurie buvo išimti iš apyvartos
Valdančiosios tarybos sprendimu, priimtu vadovaujantis
Sprendimo ECB/2003/4 5 straipsniu;

o) emisijos raktas – tai vidutinis pasirašyto kapitalo raktas iš
apyvartos išimtų euro banknotų tipo ar serijos emisijos
etapo metu;

3.
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Iš apyvartos išimti euro banknotai nurašomi taip:

a) Nurašymo dieną iš ECB ir NCB balanso straipsnių
„apyvartoje esantys banknotai“ atimama visa iš apyvartos
išimtų euro banknotų, dar esančių apyvartoje, suma. Šiam
tikslui faktinės iš apyvartos išimtų euro banknotų, kurie
buvo išleisti į apyvartą, sumos pakoreguojamos į jų
proporcines sumas, apskaičiuotas atsižvelgiant į emisijos
raktą, o skirtumai sureguliuojami tarp ECB ir NCB.

p) emisijos etapas – euro banknoto tipo ar serijos atžvilgiu
tai laikotarpis, kuris prasideda tą dieną, kurią į įsipareigojimų bazę yra įtraukta pirmoji šio tipo ar serijos euro
banknoto emisija, ir baigiasi tą dieną, kurią į įsipareigojimų bazę yra įtraukta paskutinioji šio tipo ar serijos euro
banknoto emisija;

b) Pakoreguota iš apyvartos išimtų euro banknotų suma
nurašoma iš balanso straipsnio „apyvartoje esantys banknotai“ į NCB pelno (nuostolio) ataskaitas.

q) nurašyti – tai pašalinti iš apyvartos išimtus euro banknotus iš balanso straipsnio „apyvartoje esantys banknotai“.“

c) Kiekvienas NCB nustato atidėjinius, skirtus iš apyvartos
išimtiems euro banknotams, kurie, kaip tikimasi, dar
gali būti pakeisti. Atidėjiniai atitinka atitinkamo NCB
dalį visoje atidėjinių sumoje, apskaičiuotą naudojant
emisijos raktą.

2. 3 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.
Kai NCB nustatyto turto vertė viršija jo įsipareigojimų
bazę arba yra mažesnė už ją, šis skirtumas kompensuojamas
šio skirtumo vertei taikant orientacinę palūkanų normą.“

4.
Iš apyvartos išimti euro banknotai, kurie pakeičiami po
nurašymo datos, įtraukiami į juos priėmusio NCB apskaitą. Iš
apyvartos išimtų euro banknotų įplaukos bent kartą per
metus perskirstomos tarp NCB taikant emisijos raktą, o skirtumai sureguliuojami tarp jų. Kiekvienas NCB atima proporcinę sumą iš savo atidėjinių arba, jei įplaukos viršija atidėjinius – įtraukia atitinkamas išlaidas į savo pelno (nuostolio)
ataskaitą.

3. Po 5 straipsnio įterpiamas šis 5a straipsnis:
5.
Valdančioji taryba kasmet peržiūri visą atidėjinių
sumą.“
„5a straipsnis
Pajamų, atsirandančių dėl iš apyvartos išimtų euro
banknotų nurašymo, apskaičiavimas ir paskirstymas

4. I priedas iš dalies keičiamas pagal šio sprendimo I priedą.

1.
Iš apyvartos išimti euro banknotai lieka įsipareigojimų
bazės dalimi, kol jie yra pakeičiami arba nurašomi, atsižvelgiant į tai, kuris įvykis įvyksta pirmiau.
5. II priedas iš dalies keičiamas pagal šio sprendimo II priedą.

2.
Valdančioji taryba gali nuspręsti nurašyti iš apyvartos
išimtus euro banknotus; tokiu atveju ji nustato nurašymo
dieną ir visą atidėjinių sumą, skirtą tiems iš apyvartos išimtiems euro banknotams, kurie, kaip tikimasi, dar gali būti
pakeisti.

6. Atitinkamam NCB perėjus prie TARGET2, visos Sprendime
ECB/2001/16 esančios nuorodos į „TARGET“ laikomos
nuorodomis į „TARGET2“.
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2 straipsnis
Baigiamoji nuostata
Šis sprendimas įsigalioja 2008 m. sausio 1 d.

Priimta Frankfurte prie Maino, 2007 m. lapkričio 22 d.
ECB pirmininkas
Jean-Claude TRICHET
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I PRIEDAS
Sprendimo ECB/2001/16 I priedas iš dalies keičiamas taip:
A dalies 1 punkto pabaigoje įterpiama ši pastraipa:
„Jei grynųjų pinigų keitimo data yra diena, kurią TARGET/TARGET2 nedirba, naujo Eurosistemos NCB įsipareigojimas, atsirandantis iš euro banknotų, kurie buvo iš anksto pristatyti pagal 2006 m. liepos 14 d. Gaires ECB/2006/9
dėl tam tikrų pasiruošimų grynųjų pinigų keitimui į eurą bei dėl eurų banknotų ir monetų išankstinio pristatymo bei
išankstinio sub-pristatymo ne euro zonoje (1) ir kurie tuomet pateko į apyvartą iki grynųjų pinigų keitimo datos, yra
įsipareigojimų bazės dalis (kaip korespondentinių sąskaitų dalis HBS įsipareigojimų 10.4 straipsnyje), kol įsipareigojimas tampa vidinių Eurosistemos tarpusavio įsipareigojimų, atsirandančių iš TARGET/TARGET2 sandorių, dalimi.

___________
(1) OL L 207, 2006 7 28, p. 39.“

II PRIEDAS
Sprendimo ECB/2001/16 II priedas iš dalies keičiamas taip:
A dalies pabaigoje, po pastraipos, kuri baigiasi žodžiais „pagal 2002 m. gruodžio 31 d. vienos uncijos aukso kainą eurais“,
įterpiamas šis punktas:
„6) pretenzijos, atsirandančios iš euro banknotų, kurie buvo iš anksto pristatyti pagal Gaires ECB/2006/9 ir kurie
tuomet pateko į apyvartą iki grynųjų pinigų keitimo datos (iki grynųjų pinigų keitimo datos – HBS turto 4.1
straipsnio dalis, po to – korespondentinių sąskaitų dalis HBS turto 9.5 straipsnyje), bet tik kol tokia pretenzija
tampa vidinių Eurosistemos tarpusavio pretenzijų, atsirandančių iš TARGET/TARGET2 sandorių, dalimi.“
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