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EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS
2009 m. gruodžio 14 d.
iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2001/16 dėl dalyvaujančių valstybių narių nacionalinių centrinių
bankų pinigų politikos pajamų paskirstymo nuo 2002 finansinių metų
(ECB/2009/27)
(2009/998/ES)
EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos
centrinio banko statutą, ypač į jo 32 straipsnį,
kadangi:
(1)

2009 m. liepos 2 d. Sprendimas ECB/2009/16 dėl
padengtų obligacijų pirkimo programos įgyvendinimo (1)
nustato padengtų obligacijų pirkimo programą pinigų
politikos tikslais.

(2)

2009 m. gegužės 7 d. Gairės ECB/2009/10, iš dalies
keičiančios Gaires ECB/2000/7 dėl Eurosistemos pinigų
politikos priemonių ir procedūrų (2), leidžia kredito
įstaigų, kurioms dėl jų ypatingo institucinio pobūdžio
pagal Bendrijos teisę taikomi panašūs į kompetentingų
nacionalinių institucijų priežiūrą patikrinimai, prieigą
prie Eurosistemos atviros rinkos operacijų ir nuolatinių
galimybių.

(3)

(4)

Patirtis rodo, kad būtina apibrėžti likusių reikalavimų,
atsirandančių Eurosistemos kitoms sandorio šalims
nevykdant įsipareigojimų Eurosistemos kredito operacijų
kontekste, ir susijusio finansinio turto apskaitos tvarką.
Siekiant atspindėti šiuos pinigų politikos pajamų apskai
čiavimo ir paskirstymo pokyčius, reikia iš dalies pakeisti
2001 m. gruodžio 6 d. Sprendimą ECB/2001/16 dėl
dalyvaujančių valstybių narių nacionalinių centrinių
bankų pinigų politikos pajamų paskirstymo nuo 2002
finansinių metų (3),

1. 1 straipsnio g punktas pakeičiamas taip:
„g) „kredito įstaiga“: a) kredito įstaiga, kaip apibrėžta
2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvos 2006/48/EB dėl kredito įstaigų veiklos pradė
jimo ir vykdymo (*) 2 straipsnyje ir 4 straipsnio 1 dalies
a punkte, kaip įgyvendinta nacionalinėje teisėje, kurią
prižiūri kompetentinga institucija; arba b) kita kredito
įstaiga, kaip apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos
veikimo 123 straipsnio 2 dalyje, kuriai taikomi panašūs
į kompetentingos institucijos priežiūrą patikrinimai.
___________
(*) OL L 177, 2006 6 30, p. 1.“
2. 3 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:
„2.
Nuo 2003 metų kiekvieno NCB pinigų politikos
pajamų suma nustatoma įvertinant faktines pajamas, kurios
gaunamos iš jo apskaitoje parodomo nustatyto turto. Kaip
išimtys, laikoma, kad auksas pajamų negeneruoja, o pinigų
politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai generuoja
pajamas orientacine norma.“
3. Sprendimo ECB/2001/16 I ir II priedai iš dalies keičiami
pagal šio sprendimo priedą.
2 straipsnis
Baigiamoji nuostata
Šis sprendimas įsigalioja 2009 m. gruodžio 31 d.

Priimta Frankfurte prie Maino 2009 m. gruodžio 14 d.

NUSPRENDĖ:

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

(1) OL L 175, 2009 7 4, p. 18.
(2) OL L 123, 2009 5 19, p. 99.
(3) OL L 337, 2001 12 20, p. 55.

ECB pirmininkas
Jean-Claude TRICHET
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PRIEDAS
1. Sprendimo ECB/2001/16 I priedas pakeičiamas taip:
„I PRIEDAS
ĮSIPAREIGOJIMŲ BAZĖS STRUKTŪRA
A. Išskyrus visus kitus punktus, įsipareigojimų bazę sudaro:
1. Banknotai apyvartoje
Šiame priede grynųjų pinigų keitimo metais kiekvieno naujo Eurosistemos NCB „banknotai apyvartoje“:
a) apima NCB išleistus banknotus nacionaline valiuta; ir
b) turi būti mažinami neatlygintų paskolų, susijusių su iš anksto pristatytais eurų banknotais, kurie dar nebuvo
debetuoti, vertės dydžiu (HBS turto skilties 6 straipsnio dalis).
Po grynųjų pinigų keitimo metų kiekvieno NCB „banknotai apyvartoje“ reiškia tik eurais išreikštus banknotus ir
neapima jokių kitų banknotų.
Jei grynųjų pinigų keitimo data yra diena, kurią TARGET2 nedirba, naujo Eurosistemos NCB įsipareigojimas,
atsirandantis iš eurų 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 ir kurie pateko į apyvartą iki grynųjų pinigų keitimo datos, yra
įsipareigojimų bazės dalis (kaip korespondentinių sąskaitų dalis HBS įsipareigojimų 10.4 straipsnyje), kol įsipa
reigojimas tampa vidinių Eurosistemos įsipareigojimų, atsirandančių iš TARGET2 sandorių, dalimi.
2. Įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais, susiję su pinigų politikos operacijomis, įskaitant:
a) einamąsias sąskaitas, įskaitant privalomųjų atsargų reikalavimus pagal Statuto 19 straipsnio 1 dalį (HBS
įsipareigojimų 2.1 straipsnis);
b) indėlių sumas pagal Eurosistemos indėlių galimybę (HBS įsipareigojimų 2.2 straipsnis);
c) terminuotuosius indėlius (HBS įsipareigojimų 2.3 straipsnis);
d) įsipareigojimus, kylančius iš koreguojamųjų atvirkštinių operacijų (HBS įsipareigojimų 2.4 straipsnis);
e) indėlius, susijusius su įkaito vertės išlaikymo prievole (HBS įsipareigojimų 2.5 straipsnis).
3. Indėlių įsipareigojimai Eurosistemos kitoms sandorio šalims, kurios neįvykdė įsipareigojimų, kurie buvo perkla
sifikuoti iš HBS įsipareigojimų 2.1 straipsnio.
4. NCB vidiniai Eurosistemos įsipareigojimai, kylantys iš skolinių įsipareigojimų, kuriais garantuojamas ECB skolos
sertifikatų išleidimas, išleidimo Europos centriniam bankui pagal Gairių ECB/2000/7 I priedo 3.3 poskyrį (HBS
įsipareigojimų 10.2 straipsnis).
5. Grynieji vidiniai Eurosistemos įsipareigojimai dėl eurų banknotų apyvartoje, įskaitant tuos, kurie atsiranda taikant
šio sprendimo 4 straipsnį (HBS įsipareigojimų 10.3 straipsnio dalis).
6. Grynieji vidiniai Eurosistemos įsipareigojimai, atsirandantys iš TARGET2 sandorių, atlyginamų orientacine norma
(HBS įsipareigojimų 10.4 straipsnio dalis).
B. Kiekvieno NCB įsipareigojimų bazės suma apskaičiuojama laikantis suderintų apskaitos principų ir taisyklių, nusta
tytų 2006 m. lapkričio 10 d. Gairėse ECB/2006/16 dėl Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės
atskaitomybės teisinio pagrindo (**).

___________
(**) OL L 348, 2006 12 11, p. 1.“
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2. Sprendimo ECB/2001/16 II priedas pakeičiamas taip:
„II PRIEDAS
NUSTATYTAS TURTAS
A. Išskyrus visus kitus punktus, nustatytą turtą sudaro:
1. Skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais, susijęs su pinigų politikos operacijomis (HBS turto 5 straipsnis).
2. Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (HBS turto 7.1 straipsnis).
3. Vidiniai Eurosistemos reikalavimai, atitinkantys užsienio atsargų, išskyrus auksą, pervedimą į ECB, kaip numatyta
Statuto 30 straipsnyje (HBS turto 9.2 straipsnio dalis).
4. Grynieji vidiniai Eurosistemos reikalavimai dėl eurų banknotų apyvartoje, įskaitant tuos, kurie atsiranda taikant
šio sprendimo 4 straipsnį (HBS turto 9.4 straipsnio dalis).
5. Grynieji vidiniai Eurosistemos reikalavimai, atsirandantys iš TARGET2 sandorių, atlyginamų orientacine norma
(HBS turto 9.5 straipsnio dalis).
6. Tokia aukso suma, įskaitant reikalavimus dėl ECB pervesto aukso, kad kiekvienas NCB galėtų nustatyti savo
aukso dalį, atitinkančią jo dalies pasirašyto kapitalo rakte taikymą bendrai visų NCB nustatyto aukso sumai (HBS
turto 1 straipsnis ir turto 9.2 straipsnio dalis).
Šiame sprendime ir bent jau iki kol bus apskaičiuotos 2007 finansinių metų pinigų politikos pajamos, auksas
vertinamas pagal vienos grynos aukso uncijos kainą eurais 2002 m. gruodžio 31 d.
7. Reikalavimai, atsirandantys iš eurų 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 tokie reikalavimai
tampa vidinių Eurosistemos reikalavimų, kylančių iš TARGET2 sandorių, dalimi.
8. Likę reikalavimai, atsirandantys kitoms Eurosistemos sandorio šalims nevykdant įsipareigojimų Eurosistemos
kredito operacijų kontekste, ir (arba) finansinis turtas arba reikalavimai (trečiųjų šalių atžvilgiu), perimti nuosa
vybėn ir (arba) įgyti realizuojant Eurosistemos kredito operacijų kontekste įsipareigojimų nevykdančių kitų
Eurosistemos sandorio šalių pateiktą įkaitą, perklasifikuoti iš HBS turto 5 straipsnio (HBS turto 11.6 straipsnio
dalis).
B. Kiekvieno NCB nustatyto turto vertė apskaičiuojama laikantis suderintų apskaitos principų ir taisyklių, nustatytų
Gairėse ECB/2006/16.“
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