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EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,
tehty 14 päivänä joulukuuta 2009,
rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien rahoitustulon jakamisesta
tilikaudesta 2002 alkaen tehdyn päätöksen EKP/2001/16 muuttamisesta
(EKP/2009/27)
(2009/998/EU)
EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroo
pan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 32 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Katettujen joukkovelkakirjalainojen osto-ohjelman toteu
tuksesta 2 päivänä heinäkuuta 2009 tehdyllä päätöksellä
EKP/2009/16 (1) perustetaan ohjelma rahapoliittisista
syistä tehtäviä katettujen joukkovelkakirjalainojen ostoja
varten.

(2)

Eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä
annettujen suuntaviivojen EKP/2000/7 muuttamisesta
7 päivänä toukokuuta 2009 annetuissa suuntaviivoissa
EKP/2009/10 (2) sallitaan sellaisten luottolaitosten osallis
tuminen eurojärjestelmän avomarkkinaoperaatioihin ja
maksuvalmiusjärjestelmään, jotka ovat toimivaltaisten
kansallisten viranomaisten suorittamaa valvontaa vastaa
van tarkastusmenettelyn alaisia, ottaen huomioon näiden
laitosten erityisen aseman yhteisön oikeudessa.

(3)

(4)

Kokemus on osoittanut, että on tarpeen täsmentää euro
järjestelmän luottotoimiin liittyvien eurojärjestelmän vas
tapuolten laiminlyönneistä johtuvien avointen saamisten
ja niihin liittyvien rahoitusvarojen käsittelyä.
Rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden rahoitustulon ja
kamisesta tilikaudesta 2002 alkaen 6 päivänä joulukuuta
2001 tehtyä päätöstä EKP/2001/16 (3) on tarpeen muut
taa, jotta tämä kehitys näkyisi rahoitustulon laskemisessa
ja jakamisessa,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla
Muutetaan päätöstä EKP/2001/16 seuraavasti:

(1) EUVL L 175, 4.7.2009, s. 18.
(2) EUVL L 123, 19.5.2009, s. 99.
(3) EYVL L 337, 20.12.2001, s. 55.

1. Korvataan 1 artiklan g alakohta seuraavasti:
”g) ’luottolaitoksella’ joko a) luottolaitosten liiketoiminnan
aloittamisesta ja harjoittamisesta 14 päivänä kesäkuuta
2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston di
rektiivin 2006/48/EY (*), sellaisena kuin se on pantu
täytäntöön kansallisessa lainsäädännössä, 2 artiklassa ja
4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettua luotto
laitosta, joka on toimivaltaisen viranomaisen valvonnan
alainen, tai b) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn
sopimuksen 123 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua muuta
luottolaitosta, joka on toimivaltaisen kansallisen viran
omaisen valvontaa vastaavan tarkastusmenettelyn alai
nen.
___________
(*) EUVL L 177, 30.6.2006, s. 1.”
2. Korvataan 3 artiklan 2 kohta seuraavasti:
”2.
Vuodesta 2003 lähtien kunkin kansallisen keskuspan
kin rahoitustulon määrä määritetään laskemalla sen kirjanpi
toon kirjatuista yksilöitävistä saamisista kertyvä todellinen
tulo. Tästä poiketen kullasta ei katsota kertyvän tuloa ja
rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävistä arvopape
reista katsotaan kertyvän laskentakoron mukainen tulo.”
3. Päätöksen EKP/2001/16 liitteitä I ja II muutetaan tämän pää
töksen liitteen mukaisesti.
2 artikla
Loppumääräys
Tämä päätös tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 2009.

Tehty Frankfurt am Mainissa 14 päivänä joulukuuta 2009.
EKP:n puheenjohtaja
Jean-Claude TRICHET
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LIITE
1. Korvataan päätöksen EKP/2001/16 liite I seuraavasti:
”LIITE I
VELKAPOHJAN RAKENNE
A. Velkapohja sisältää yksinomaan seuraavat erät:
1. Liikkeessä olevat setelit
Kun tätä liitettä sovelletaan käteisrahan käyttöönottovuonna kunkin eurojärjestelmän uuden kansallisen keskus
pankin osalta, ’liikkeessä olevat setelit’
a) sisältävät kansallisen keskuspankin liikkeeseen laskemat kansallisen valuuttayksikön määräiset setelit ja
b) niiden määrästä on vähennettävä niihin ennakkoon jaettaviin euroseteleihin liittyvien korottomien lainojen
arvo, joita ei ole vielä veloitettu (osa yhdenmukaistetun taseen vastaavien erästä 6).
Käteisrahan käyttöönottovuoden jälkeen ’liikkeessä olevilla seteleillä’ tarkoitetaan kunkin kansallisen keskuspan
kin osalta ainoastaan euromääräisiä seteleitä.
Jos TARGET2 on kiinni käteisrahan käyttöönottopäivänä, eurojärjestelmään liittyvän uuden kansallisen keskus
pankin velka, joka johtuu euroseteleistä, jotka on jaettu ennakkoon tietyistä valmisteluista käteiseuron käyt
töönottamiseksi ja euroseteleiden ja -kolikoiden ennakko- ja edelleenjakelusta euroalueen ulkopuolella
14 päivänä heinäkuuta 2006 annettujen suuntaviivojen EKP/2006/9 (*) mukaisesti ja jotka ovat tulleet liikkee
seen ennen käteisrahan käyttöönottopäivää, lasketaan mukaan velkapohjaan (osana yhdenmukaistetun taseen
vastattavien erään 10.4 kuuluvia vastaavia tilejä), kunnes velka tulee osaksi TARGET2-tapahtumista johtuvia
eurojärjestelmän sisäisiä velkoja.
2. Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille, mukaan luettuina:
a) sekkitilit, mukaan lukien perussäännön 19.1 artiklan mukaiset vähimmäisvarannot (yhdenmukaistetun taseen
vastattavien erä 2.1);
b) eurojärjestelmän talletusmahdollisuuteen tehdyt talletukset (yhdenmukaistetun taseen vastattavien erä 2.2);
c) määräaikaistalletukset (yhdenmukaistetun taseen vastattavien erä 2.3);
d) käänteisistä hienosäätöoperaatioista johtuvat velat (yhdenmukaistetun taseen vastattavien erä 2.4);
e) vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset (yhdenmukaistetun taseen vastattavien erä 2.5)
3. Laiminlyöntiin syyllistyneille eurojärjestelmän vastapuolille olevat talletusvelat, jotka on siirretty yhdenmukais
tetun taseen vastattavien erästä 2.1.
4. Kansallisten keskuspankkien eurojärjestelmän sisäiset velat, jotka syntyvät EKP:n velkasitoumusten liikkeeseenlas
kun yhteydessä EKP:lle annetuista velkakirjoista suuntaviivojen EKP/2000/7 liitteen I luvun 3.3 mukaisesti
(yhdenmukaistetun taseen vastattavien erä 10.2).
5. Liikkeessä oleviin euroseteleihin liittyvät eurojärjestelmän sisäiset nettovelat mukaan lukien tämän päätöksen
4 artiklan soveltamisesta johtuvat nettovelat (osa yhdenmukaistetun taseen vastattavien erästä 10.3).
6. TARGET2-tapahtumista johtuvat eurojärjestelmän sisäiset nettovelat, joille maksetaan laskentakoron mukaista
korkoa (osa yhdenmukaistetun taseen vastattavien erästä 10.4).
B. Kunkin kansallisen keskuspankin velkapohjan määrä lasketaan kirjanpitoa ja tilinpäätöstietojen antamista koskevista
oikeussäännöistä Euroopan keskuspankkijärjestelmässä 10 päivänä marraskuuta 2006 annetuissa suuntaviivoissa
EKP/2006/16 (**) vahvistettujen yhdenmukaistettujen tilinpäätöksen laatimista koskevien periaatteiden ja sääntöjen
mukaisesti.

___________
(*) EUVL L 207, 28.7.2006, s. 39.
(**) EUVL L 348, 11.12.2006, s. 1.”
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2. Korvataan päätöksen EKP/2001/16 liite II seuraavasti:
”LIITE II
YKSILÖITÄVÄT SAAMISET
A. Yksilöitävät saamiset sisältävät yksinomaan seuraavat erät:
1. Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille (yhdenmukaistetun taseen
vastaavien erä 5).
2. Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit (yhdenmukaistetun taseen vastaavien erä 7.1).
3. Eurojärjestelmän sisäiset saamiset, jotka vastaavat muiden valuuttavarantosaamisten kuin kullan siirtoa EKP:lle
perussäännön 30 artiklan mukaisesti (osa yhdenmukaistetun taseen vastaavien erästä 9.2).
4. Liikkeessä oleviin euroseteleihin liittyvät eurojärjestelmän sisäiset nettosaamiset mukaan lukien tämän päätöksen
4 artiklan soveltamisesta johtuvat nettosaamiset (osa yhdenmukaistetun taseen vastaavien erästä 9.4).
5. TARGET2-tapahtumista johtuvat eurojärjestelmän sisäiset nettovelat, joille maksetaan laskentakoron mukaista
korkoa (osa yhdenmukaistetun taseen vastaavien erästä 9.5).
6. Kulta, mukaan lukien EKP:lle siirrettyyn kultaan liittyvät saamiset sellaisena määränä, että kukin kansallinen
keskuspankki kykenee yksilöimään kullastaan osuuden, joka vastaa tilannetta, jossa sen osuutta merkityn pää
oman jakoperusteesta sovelletaan kaikkien kansallisten keskuspankkien yksilöimän kullan kokonaismäärään
(yhdenmukaistetun taseen vastaavien erä 1 ja osa vastaavien erästä 9.2).
Tätä päätöstä sovellettaessa ja ainakin tilikauden 2007 rahoitustulon laskemiseen saakka kulta arvostetaan
31 päivänä joulukuuta 2002 voimassa olleen kullan euromääräisen hinnan perusteella.
7. Sellaisista euroseteleistä johtuvat saamiset, jotka on jaettu ennakkoon suuntaviivojen EKP/2006/9 mukaisesti ja
jotka ovat tulleet liikkeeseen ennen käteisrahan käyttöönottopäivää (osana yhdenmukaistetun taseen vastaavien
erää 4.1 käteisrahan käyttöönottopäivään saakka ja sen jälkeen osana yhdenmukaistetun taseen vastaavien erän
9.5 vastaavia tilejä), kuitenkin vain siihen saakka, kunnes tällaisesta saamisesta tulee osa TARGET2-tapahtumista
johtuvia eurojärjestelmän sisäisiä velkoja.
8. Eurojärjestelmän luottotoimiin liittyvät eurojärjestelmän vastapuolten laiminlyönneistä johtuvat avoimet saamiset
ja/tai rahoitusvarat tai kolmansilta olevat saamiset, jotka on otettu omaksi tai hankittu realisoitaessa vakuutta,
jonka laiminlyöntiin syyllistynyt eurojärjestelmän vastapuoli on asettanut eurojärjestelmän luottotoimien yhtey
dessä; siirretty yhdenmukaistetun taseen vastaavien erästä 5 (osa yhdenmukaistetun taseen vastaavien erää 11.6).
B. Kunkin kansallisen keskuspankin yksilöitävien saamisten arvo lasketaan suuntaviivoissa EKP/2006/16 vahvistettujen
yhdenmukaistettujen, tilinpäätöksen laatimista koskevien periaatteiden ja sääntöjen mukaisesti.”
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