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EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2015/297,
annettu 15 päivänä joulukuuta 2014,
niiden jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien, joiden rahayksikkö on euro, rahoitustulon
jakamisesta tehdyn päätöksen EKP/2010/23 muuttamisesta (EKP/2014/56)
EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen
32.2 artiklan ja 32.7 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Päätöksessä EKP/2010/23 (1) vahvistetaan mekanismi, jonka perusteella rahapoliittisista operaatioista kertynyt
rahoitustulo lasketaan yhteen ja jaetaan.

(2)

Päätöksistä EKP/2014/40 (2) ja EKP/2014/45 (3) valossa yksilöitäviä saamisia on mukautettava niiden voittojen ja
tappioiden määrän huomioon ottamiseksi, jotka ovat realisoituneet rahapolitiikan harjoittamista varten
pidettävien arvopapereiden luovutuksen seurauksena luovutuksen ja sitä seuraavan vuosineljänneksen lopun
välisenä aikana.

(3)

Koska maturiteetiltaan vähintään yhden vuoden rahapoliittisille operaatioille kertyvät korot lasketaan yhteen
ennen niiden perimistä operaation päättyessä, velkapohjan ja yksilöitävien saamisten laskemiseen, josta säädetään
päätöksen EKP/2010/23 liitteissä I ja II, on tehtävä mukautus.

(4)

Päätöstä EKP/2010/23 olisi muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Muutos
Korvataan päätöksen EKP/2010/23 liitteet I ja II tämän päätöksen liitteissä I ja II esitetyllä tekstillä.
2 artikla
Voimaantulo
Tämä päätös tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 2014.

Tehty Frankfurt am Mainissa 15 päivänä joulukuuta 2014.
EKP:n puheenjohtaja
Mario DRAGHI

(1) Päätös EKP/2010/23, annettu 25 päivänä marraskuuta 2010, niiden jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien, joiden rahayksikkö on
euro, rahoitustulon jakamisesta (EUVL L 35, 9.2.2011, s. 17).
(2) Päätös EKP/2014/40, annettu 15 päivänä lokakuuta 2014, katettujen joukkovelkakirjalainojen kolmannen osto-ohjelman toteutuksesta
(EUVL L 335, 22.11.2014, s. 22).
(3) Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2015/5, annettu 19 päivänä marraskuuta 2014, omaisuusvakuudellisten arvopaperien ostoohjelman toteutuksesta (EKP/2014/45) (EUVL L 1, 6.1.2015, s. 4).
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LIITE I
”LIITE I
VELKAPOHJAN RAKENNE

A. Velkapohja sisältää yksinomaan seuraavat erät:
1. Liikkeessä olevat setelit
Kun tätä liitettä sovelletaan käteisrahan käyttöönottovuonna kunkin eurojärjestelmään liittyvän kansallisen
keskuspankin 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 keskuspankin
osalta ainoastaan euromääräisiä seteleitä.
Jos TARGET2 on kiinni käteisrahan käyttöönottopäivänä, kansallisen keskuspankin velka, joka johtuu
euroseteleistä, jotka on jaettu ennakkoon ja jotka ovat tulleet liikkeeseen 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, kaikki seuraavat mukaan
luettuina:
a) sekkitilit, mukaan lukien EKPJ:n 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 yhdenmukaistetun
taseen vastattavien erästä 2.1.
4. Kansallisten keskuspankkien eurojärjestelmän sisäiset velat, jotka syntyvät kun EKP laskee liikkeeseen
velkasitoumuksia EKP:n suuntaviivojen EKP/2011/14 (1) 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).
7. Kunkin kansallisen keskuspankin vuosineljänneksen lopussa kirjaamat korot, jotka ovat kertyneet rahapoliittisiin
operaatioihin liittyvistä, maturiteetiltaan vähintään yhden vuoden veloista (osa yhdenmukaistetun taseen
vastattavien erästä 12.2).
B. Kunkin kansallisen keskuspankin velkapohjan määrä lasketaan suuntaviivoissa EKP/2010/20 vahvistettujen
yhdenmukaistettujen tilinpäätöksen laatimista koskevien periaatteiden ja sääntöjen mukaisesti.
(1) Suuntaviivat EKP/2011/14, annettu 20 päivänä syyskuuta 2011, eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja
menettelyistä (EUVL L 331, 14.12.2011, s. 1).”
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LIITE II
”LIITE II
YKSILÖITÄVIEN SAAMISTEN RAKENNE

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
EKPJ:n 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
pääoman jakoperusteesta sovelletaan kaikkien kansallisten keskuspankkien yksilöimän kullan kokonaismäärään
(yhdenmukaistetun taseen vastaavien erä 1 ja osa vastaavien erästä 9.2).
Tätä päätöstä sovellettaessa 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 TARGET2tapahtumista 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
yhteydessä; siirretty yhdenmukaistetun taseen vastaavien erästä 5 (osa yhdenmukaistetun taseen vastaavien
erää 11.6).
9. Kunkin kansallisen keskuspankin vuosineljänneksen lopussa kirjaamat korot, jotka ovat kertyneet rahapoliittisiin
operaatioihin liittyvistä, maturiteetiltaan vähintään yhden vuoden arvopapereista (osa yhdenmukaistetun taseen
vastaavien erästä 11.5).
B. Kunkin kansallisen keskuspankin yksilöitävien saamisten arvo lasketaan suuntaviivoissa EKP/2010/20 vahvistettujen
yhdenmukaistettujen, tilinpäätöksen laatimista koskevien periaatteiden ja sääntöjen mukaisesti.”

