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EUROOPA KESKPANGA OTSUS,
14. detsember 2009,
millega muudetakse otsust EKP/2001/16 osalevate liikmesriikide keskpankade 2002. majandusaasta
emissioonitulu jaotuse kohta
(EKP/2009/27)
(2009/998/EL)
EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Kesk
panga põhikirja, eelkõige selle artiklit 32,
ning arvestades järgmist:
(1)

(2)

(3)

(4)

2. juuli 2009. aasta otsuse EKP/2009/16 (tagatud võla
kirjade ostu kava rakendamise kohta) (1) kohaselt kehtes
tatakse rahapoliitika eesmärgil tagatud võlakirjade ostu
kava.
7. mai 2009. aasta suunis EKP/2009/10, millega muude
takse suunist EKP/2000/7 eurosüsteemi rahapoliitika
instrumentide ja menetluste kohta, (2) tagab juurdepääsu
eurosüsteemi avaturutehingutele ja püsivahenditele kredii
diasutustele, mille järelevalve toimub, arvestades nende
konkreetset institutsioonilist olemust ühenduse õiguses,
pädeva ametiasutuse poolt teostatava järelevalvega võrrel
dava standardi alusel.
Kogemused on näidanud, et täpsustada tuleb nende euro
süsteemi krediiditehingute ja seonduvate finantsvaradega
seotud täitmata nõuete käsitlemist, mis tulenevad euro
süsteemi tehingupoolte lepingurikkumistest.
6. detsembri 2001. aasta otsust EKP/2001/16 (osalevate
liikmesriikide keskpankade 2002. majandusaasta emis
sioonitulu jaotuse kohta) (3) tuleb muuta, et kajastada
osutatud arengut emissioonitulu arvestuses ja jaotuses,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1
Otsust EKP/2001/16 muudetakse järgmiselt.

(1) ELT L 175, 4.7.2009, lk 18.
(2) ELT L 123, 19.5.2009, lk 99.
(3) EÜT L 337, 20.12.2001, lk 55.

1) Artikli 1 punkt g asendatakse järgmisega:
„g) krediidiasutus – a) krediidiasutus Euroopa Parlamendi ja
nõukogu 14. juuni 2006. aasta direktiivi 2006/48/EÜ
(krediidiasutuste asutamise ja tegevuse kohta) (*) artikli
2 ja artikli 4 lõike 1 punkti a mõistes, vastavalt raken
dussätetele riigi õiguses, mille üle teostab järelevalvet
pädev ametiasutus; või b) muu krediidiasutus ELi toimi
mise lepingu artikli 123 lõike 2 tähenduses, mille järele
valve toimub pädeva ametiasutuse poolt teostatava järe
levalvega võrreldava standardi alusel.
___________
(*) ELT L 177, 30.6.2006, lk 1.”
2) Artikli 3 lõige 2 asendatakse järgmisega:
„2.
Alates 2003. aastast määratakse iga riigi keskpanga
emissioonitulu, mõõtes tegelikku tulu, mis tuleneb raamatu
pidamises kirjendatud üksikult arvestatavatest varadest.
Sellest erandina ei loeta kulda tuluallikaks ning rahapoliitika
eesmärgil hoitavatest väärtpaberitest saadav tulu võetakse
arvesse viitemäära alusel.”
3) Otsuse EKP/2001/16 I ja II lisa muudetakse kooskõlas käes
oleva otsuse lisaga.
Artikkel 2
Lõppsäte
Käesolev otsus jõustub 31. detsembril 2009.

Frankfurt Maini ääres, 14. detsember 2009
EKP president
Jean-Claude TRICHET
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LISA
1. Määruse EKP/2001/16 I lisa asendatakse järgmisega:
„I LISA
KOHUSTUSTE BAASI KOOSSEIS
A. Kohustuste baasi kuuluvad ainult:
1) ringluses olevad pangatähed
Käesoleva lisa eesmärgil kohaldatakse sularahavahetuse aastal iga uue eurosüsteemi RKP ringluses oleva sularaha
osas järgmist:
a) see hõlmab RKP poolt riigi vääringuühikus emiteeritud pangatähed ja
b) seda vähendatakse eelnevalt jaotatud euro pangatähtedega seotud tasustamata laenusummade võrra, mida
pole veel debiteeritud (ühtlustatud bilansi vara kirje 6. osa).
Pärast asjaomast sularahavahetuse aastat tähendab kõikide RKPde ringluses olev sularaha euros vääringustatud
pangatähti ning välja jäetakse mis tahes muud pangatähed.
Juhul kui TARGET2 on sularahavahetuse päeval suletud, moodustavad uue eurosüsteemi RKP kohustused, mis
tulenevad 14. juuli 2006. aasta suunise EKP/2006/9 (euro sularahavahetuse teatud ettevalmistuste kohta ning
euro pangatähtede ja müntide eeljaotuse ja kaaseeljaotuse kohta väljaspool euroala) (*) alusel eeljaotatud euro
pangatähtedest, mis on läinud ringlusse enne sularahavahetuse päeva, kohustuste baasi osa (osana korrespon
dentkontost ühtlustatud bilansi kohustuste kirje 10.4 all), kuni kohustus muutub TARGET2 tehingutest tulene
valt eurosüsteemisiseste kohustuste osaks;
2) rahapoliitika toimingutega seotud eurodes vääringustatud kohustused euroala krediidiasutuste ees, sealhulgas:
a) jooksevkontod, k.a kohustusliku reservi nõue põhikirja artikli 19.1 alusel (ühtlustatud bilansi kohustuste kirje
2.1);
b) eurosüsteemi hoiustamise püsivõimaluse alusel hoiustatud summad (ühtlustatud bilansi kohustuste kirje 2.2);
c) tähtajalised hoiused (ühtlustatud bilansi kohustuste kirje 2.3);
d) peenhäälestuse pöördtehingutest tulenevad kohustused (ühtlustatud bilansi kohustuste kirje 2.4);
e) lisatagatise nõuetega seotud hoiused (ühtlustatud bilansi kohustuste kirje 2.5);
3) hoiuste kohustused lepingurikkumisega seotud eurosüsteemi tehingupoolte ees, mis on ümberliigitatud ühtlus
tatud bilansi kohustuste kirjest 2.1;
4) RKPde eurosüsteemisisesed kohustused, mis tulenevad EKP võlasertifikaatide emissiooni tagavate lihtvekslite
emiteerimisest EKP-le suunise EKP/2000/7 I lisa punkti 3.3. kohaselt (ühtlustatud bilansi kohustuste kirje 10.2);
5) eurosüsteemisisesed netokohustused seoses ringluses olevate pangatähtedega, k.a käesoleva otsuse artikli 4
kohaldamisest tulenevad (ühtlustatud bilansi kohustuste kirje 10.3 osa);
6) eurosüsteemisisesed netokohustused seoses viitemääraga tasustatud TARGET2 tehingutega (ühtlustatud bilansi
kohustuste kirje 10.4 osa).
B. Iga RKP kohustuste baasi summa arvutatakse ühtlustatud raamatupidamispõhimõtete ja -reeglite kohaselt, mis on
sätestatud 10. novembri 2006. aasta suunises EKP/2006/16 raamatupidamise ja finantsaruandluse õigusraamistiku
kohta Euroopa Keskpankade Süsteemis (**).

___________
(*) ELT L 207, 28.7.2006, lk 39.
(**) ELT L 348, 11.12.2006, lk 1.”
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2. Määruse EKP/2001/16 II lisa asendatakse järgmisega:
„II LISA
ÜKSIKULT ARVESTATAVAD VARAD
A. Üksikult arvestatavate varade hulka kuuluvad ainult:
1) rahapoliitika toimingutega seotud eurodes vääringustatud laenud euroala krediidiasutustele (ühtlustatud bilansi
varade kirje 5);
2) rahapoliitika eesmärgil hoitavad väärtpaberid (ühtlustatud bilansi varade kirje 7.1);
3) eurosüsteemisisesed nõuded, mis on samaväärsed välisvaluutareservi, v.a kuld, ülekandmisega EKP-le põhikirja
artikli 30 kohaselt (ühtlustatud bilansi varade kirje 9.2 osa);
4) eurosüsteemisisesed netokohustused seoses ringluses olevate pangatähtedega, k.a käesoleva otsuse artikli 4
kohaldamisest tulenevad (ühtlustatud bilansi varade kirje 9.4 osa);
5) eurosüsteemisisesed netonõuded seoses viitemääraga tasustatud TARGET2 tehingutega (ühtlustatud bilansi
varade kirje 9.5 osa);
6) kuld, k.a nõuded seoses EKP-le ülekantud kullaga, summas, mis võimaldab igal RKP-l üksikult arvestada oma
kulla osa, mis vastab tema osa märgitud kapitali aluses suhtele kõikide RKPde poolt üksikult arvestatavas
kogukullas. (ühtlustatud bilansi varade kirje 1 ja varade kirje 9.2 osa).
Käesoleva otsuse eesmärgil ning vähemalt kuni 2007. majandusaasta emissioonitulu arvutamiseni hinnatakse
kulda eurodes kullahinna alusel puhta untsi kohta 31. detsembril 2002;
7) nõuded, mis on seotud euro pangatähtedega, mis on eeljaotatud kooskõlas suunisega EKP/2006/9 ja mis on
läinud ringlusse enne sularahavahetuse kuupäeva (osana ühtlustatud bilansi varade kirjest 4.1 kuni sularahava
hetuse kuupäevani ja pärast seda osana ühtlustatud bilansi korrespondentkonto vara kirjest 9.5), kui nõue
muutub TARGET2 tehingutest tulenevalt eurosüsteemisiseste nõuete osaks;
8) eurosüsteemi krediiditehingute ja/või seonduvate finantsvaradega või nõuetega kolmandate isikute ees seotud
täitmata nõuded, mis tulenevad eurosüsteemi tehingupoolte lepingurikkumistest, mis omandatakse tagatisena
ja/või saadakse seoses lepingut rikkunud eurosüsteemi tehingupoole poolt antud tagatise realiseerimisel euro
süsteemi krediiditehingute kontekstis, mis liigitatakse umber ühtlustatud bilansi varade kirjest 5 (ühtlustatud
bilansi varade kirje 11.6 osa).
B. Iga RKP üksikult arvestatava vara väärtus arvutatakse kooskõlas suunises EKP/2006/16 sätestatud ühtlustatud
raamatupidamispõhimõtete ja -reeglite kohaselt.”
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