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EIROPAS CENTRĀLĀ BANKA
EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS
(2007. gada 22. novembris),
ar ko groza Lēmumu ECB/2001/16 par iesaistīto dalībvalstu centrālo banku monetārā ienākuma
sadali no 2002. finanšu gada
(ECB/2007/15)
(2007/850/EK)
EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

(4)

Šis lēmums neierobežo emisijas iestāžu saistības saskaņā
ar 2001. gada 6. decembra Lēmumu ECB/2001/15 par
euro banknošu emisiju (2).

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas
Centrālās bankas Statūtus (tālāk tekstā – “ECBS Statūti”) un jo
īpaši to 32. pantu,

(5)

14. panta 2. punkts 2007. gada 26. aprīļa Pamatnostādnē
ECB/2007/2 par Eiropas automatizēto reālā laika bruto
norēķinu sistēmu (Target2) (3) nosaka, ka Target2 sistēma
aizstās pašreizējo Target sistēmu. Dalībvalstu, kas ieviesušas euro, NCB uz Target2 migrēs saskaņā ar grafiku,
kas noteikts Pamatnostādnes ECB/2007/2 13. pantā.
Turklāt dažas to dalībvalstu nacionālās centrālās bankas,
kas nav ieviesušas euro, Target2 pievienosies, pamatojoties uz atsevišķu līgumu ar ECB un to dalībvalstu NCB,
kas ieviesušas euro. Tādēļ vajadzīgs atjaunināt atsauces uz
“Target” 2001. gada 6. decembra Lēmumā ECB/2001/16
par iesaistīto dalībvalstu centrālo banku monetārā ienākuma sadali no 2002. finanšu gada (4).

(6)

Lēmumā ECB/2001/16 vajadzīgas dažas papildu izmaiņas
saistībā ar monetārā ienākuma aprēķināšanu un noteikumiem, kas attiecas uz priekšpiegādātajām euro banknotēm,

tā kā:

(1)

(2)

(3)

ECBS Statūtu 32. pants nosaka vispārīgos noteikumus
dalībvalstu, kas ieviesušas euro, nacionālo centrālo
banku (NCB) monetārā ienākuma sadalei. ECBS Statūtu
32. pantā noteiktie vispārīgie noteikumi attiecas arī uz
ienākumu, ko gūst no tādu euro banknošu norakstīšanas,
kas izņemtas no apgrozības.

ECBS Statūtu 32.5. pants nosaka, ka NCB kopējos monetāros ienākumus sadala NCB proporcionāli to apmaksātajām ECB kapitāla daļām. Saskaņā ar ECBS Statūtu 32.7.
pantu ECB Padome ir kompetenta veikt visus citus pasākumus, kas vajadzīgi 32. panta piemērošanai. Tas ietver
kompetenci ņemt vērā citus faktorus, lemjot par ienākuma sadali, ko gūst no tādu euro banknošu norakstīšanas, kas izņemtas no apgrozības. Šajā sakarā vienlīdzīgas attieksmes un taisnīguma principi prasa ņemt
vērā laika posmu, kurā tika emitētas no apgrozības
izņemtās euro banknotes. Šī specifiskā ienākuma sadales
atslēgai tādēļ jāatspoguļo gan attiecīgā daļa ECB kapitālā,
gan emisijas fāzes ilgums.

Euro banknošu izņemšana no apgrozības jānosaka atsevišķos lēmumos, ko pieņem saskaņā ar 5. pantu 2003.
gada 20. marta Lēmumā ECB/2003/4 par euro banknošu
nominālvērtībām, parametriem, atveidošanu, apmaiņu un
izņemšanu no apgrozības (1).

(1) OV L 78, 25.3.2003., 16. lpp.

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants
Lēmumu ECB/2001/16 groza šādi.

1) Šādi groza 1. pantu:

Pēc “valūtas ikdienas atsauces kursa” definīcijas iekļauj šādas
definīcijas:
(2) OV L 337, 20.12.2001., 52. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti
ar Lēmumu ECB/2006/25 (OV L 24, 31.1.2007., 13. lpp.).
(3) OV L 237, 8.9.2007., 1. lpp.
(4) OV L 337, 20.12.2001., 55. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti
ar Lēmumu ECB/2006/7 (OV L 148, 2.6.2006., 56. lpp.).
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“n) “no apgrozības izņemtās euro banknotes” ir euro banknošu tips vai sērija, kas izņemta no apgrozības ar ECB
Padomes lēmumu saskaņā ar Lēmuma ECB/2003/4 5.
pantu;

o) “emisijas atslēga” ir parakstītā kapitāla vidējā atslēga no
apgrozības izņemto euro banknošu tipa vai sērijas
emisijas fāzē;

p) “emisijas fāze” attiecībā uz euro banknošu tipu vai sēriju
nozīmē laika posmu, kas sākas dienā, kurā saistību bāzē
tiek iegrāmatota šā tipa vai sērijas euro banknošu pirmā
emisija, un beidzas dienā, kurā saistību bāzē tiek iegrāmatota šā tipa vai sērijas euro banknošu pēdējā emisija;

q) “norakstīšana” nozīmē no apgrozības izņemto euro
banknošu dzēšanu no bilances posteņa “banknotes
apgrozībā”.”

2) Ar šādu punktu aizstāj 3. panta 3. punktu:

“3.
Ja NCB iezīmēto aktīvu vērtība pārsniedz vai nesasniedz NCB saistību bāzes vērtību, starpību kompensē, starpības summai piemērojot atsauces likmi.”
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a) norakstīšanas dienā ECB un NCB bilances posteņus
“banknotes apgrozībā” samazina par joprojām apgrozībā
esošo no apgrozības izņemamo euro banknošu kopējo
summu. Šajā nolūkā no apgrozības izņemto euro banknošu faktiski apgrozībā laistās summas pielāgo saskaņā ar
emisijas
atslēgu
aprēķinātajām
proporcionālajām
summām un par šo summu starpību veic norēķinus
ECB un NCB starpā;

b) no apgrozības izņemto euro banknošu pielāgoto summu
noraksta no bilances posteņa “banknotes apgrozībā” uz
NCB peļņas un zaudējumu pārskatiem;

c) katra NCB veido uzkrājumu no apgrozības izņemtajām
euro banknotēm, kuras, iespējams, vēl tiks apmainītas.
Uzkrājums atbilst attiecīgās NCB daļai uzkrājuma kopējā
summā, kas aprēķināta, izmantojot emisijas atslēgu.

4.
No apgrozības izņemtās euro banknotes, kas tiek
apmainītas pēc norakstīšanas dienas, grāmato tās NCB
grāmatvedībā, kura tās pieņēmusi. No apgrozības izņemto
euro banknošu plūsmu sadala NCB starpā vismaz reizi
gadā, piemērojot emisijas atslēgu, kā arī NCB starpā veicot
norēķinus par summu starpībām. Katra NCB proporcionāli
aprēķināto summu kompensē no sava uzkrājuma vai, ja
banknošu plūsma pārsniedz uzkrājumu, attiecīgos izdevumus
iegrāmato savā peļņas un zaudējumu pārskatā.

3) Pēc 5. panta iekļauj šādu 5.a pantu:
5.
ECB Padome katru gadu pārskata uzkrājuma kopējo
summu.”
“5.a pants
Ienākuma, ko gūst no euro banknošu norakstīšanas,
aprēķināšana un sadale
1.
No apgrozības izņemtās euro banknotes paliek saistību
bāzē līdz brīdim, kad tās tiek apmainītas vai norakstītas,
atkarībā no tā, kas notiek vispirms.

4) Lēmuma I pielikumu groza saskaņā ar šā lēmuma I pielikumu.

2.
ECB Padome var lemt par no apgrozības izņemto euro
banknošu norakstīšanu, norādot norakstīšanas datumu, kā
arī kopējo uzkrājuma summu, kas jāizveido tām no apgrozības izņemtajām euro banknotēm, kuras, iespējams, vēl tiks
apmainītas.

5) Lēmuma II pielikumu groza saskaņā ar šā lēmuma II pielikumu.

3.

No apgrozības izņemtās euro banknotes noraksta šādi:

6) Pēc tam, kad attiecīgā NCB migrējusi uz Target2, visas
Lēmuma ECB/2001/16 atsauces uz “Target” uzskata par
atsaucēm uz “Target2”.
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2. pants
Nobeiguma noteikums
Šis lēmums stājas spēkā 2008. gada 1. janvārī.

Frankfurtē pie Mainas, 2007. gada 22. novembrī
ECB priekšsēdētājs
Jean-Claude TRICHET

19.12.2007.
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I PIELIKUMS
Lēmuma ECB/2001/16 I pielikumu groza šādi.
Šādu daļu iekļauj A daļas 1. punkta beigās:
“Gadījumā, ja skaidrās naudas nomaiņas diena ir diena, kurā Target/Target2 ir slēgta, Eurosistēmas jaunās NCB
saistības, kas izriet no euro banknotēm, kuras piegādātas priekšpiegādē saskaņā ar 2006. gada 14. jūlija Pamatnostādni ECB/2006/9 par dažiem sagatavošanās pasākumiem pārejai uz euro skaidru naudu un par euro banknošu un
monētu priekšpiegādi un priekšpiegādes otro fāzi ārpus euro zonas (1) un laistas apgrozībā pirms skaidrās naudas
nomaiņas dienas, ir daļa no saistību bāzes (kā daļa no korespondentkontiem saskaņotās bilances 10.4. pasīvu
postenī) līdz brīdim, kad saistības kļūst par daļu no Eurosistēmas iekšējām saistībām, kas izriet no Target/Target2
darījumiem.

___________
(1) OV L 207, 28.7.2006., 39. lpp.”

II PIELIKUMS
Lēmuma ECB/2001/16 II pielikumu groza šādi.
Šādu punktu iekļauj A daļas beigās pēc punkta, kas beidzas ar “2002. gada 31. decembrī”:
“6. Prasības, kas izriet no euro banknotēm, kuras piegādātas priekšpiegādē saskaņā ar Pamatnostādni ECB/2006/9 un
laistas apgrozībā pirms skaidrās naudas nomaiņas dienas (daļa no saskaņotās bilances 4.1. aktīvu posteņa līdz
skaidrās naudas nomaiņas dienai un daļa no korespondentkontiem saskaņotās bilances 9.5. aktīvu postenī), bet
tikai līdz brīdim, kad šāda prasība kļūst par daļu no Eurosistēmas iekšējām prasībām, kas izriet no Target/Target2
darījumiem.”
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