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EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2015/297
2014 m. gruodžio 15 d.
kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2010/23 dėl valstybių narių, kurių valiuta yra euro,
nacionalinių centrinių bankų pinigų politikos pajamų paskirstymo (ECB/2014/56)
EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 32 straipsnio 2
ir 7 dalis,
kadangi:
(1)

Sprendimu ECB/2010/23 (1) nustatomas pinigų politikos pajamų, atsirandančių iš pinigų politikos operacijų,
paskirstymo mechanizmas;

(2)

atsižvelgiant į Sprendimą ECB/2014/40 (2) ir Sprendimą ECB/2014/45 (3), atskirtas turtas turi būti tikslinamas
atsižvelgiant į gauto pelno ir patirtų nuostolių sumą, atsirandančią iš pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių
popierių bet kokio perleidimo, už laikotarpį nuo perleidimo iki kito ketvirčio pabaigos;

(3)

atsižvelgiant į faktą, kad iš pinigų politikos operacijų, kurių terminas yra vieneri metai arba ilgesnis, sukauptos
palūkanos paskirstomos dar iki jų gavimo pasibaigus operacijai, turi būti atliekamas įsipareigojimų bazės ir
atskirto turto apskaičiavimo tikslinimas pagal Sprendimo ECB/2010/23 I ir II priedus;

(4)

Sprendimas ECB/2010/23 turi būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
Dalinis pakeitimas
Sprendimo ECB/2010/23 I ir II priedai pakeičiami atitinkamai šio sprendimo I ir II priedų tekstu.
2 straipsnis
Įsigaliojimas
Šis sprendimas įsigalioja 2014 m. gruodžio 31 d.

Priimta Frankfurte prie Maino 2014 m. gruodžio 15 d.
ECB Pirmininkas
Mario DRAGHI

(1) 2010 m. lapkričio 25 d. Sprendimas ECB/2010/23 dėl valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionalinių centrinių bankų pinigų
politikos pajamų paskirstymo (OL L 35, 2011 2 9, p. 17).
(2) 2014 m. spalio 15 d. Sprendimas ECB/2014/40 dėl trečiosios padengtų obligacijų pirkimo programos įgyvendinimo (OL L 335,
2014 11 22, p. 22).
(3) 2014 m. lapkričio 19 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2015/5 dėl turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programos
įgyvendinimo (ECB/2014/45) (OL L 1, 2015 1 6, p. 4).
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I PRIEDAS
„I PRIEDAS
ĮSIPAREIGOJIMŲ BAZĖS STRUKTŪRA

A. Išskyrus visus kitus punktus, įsipareigojimų bazę sudaro:
1. Banknotai apyvartoje
Šiame priede grynųjų pinigų keitimo metais kiekvieno prie Eurosistemos prisijungiančio 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 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 diena yra diena, kurią TARGET2 nedirba, NCB įsipareigojimas, atsirandantis iš
eurų banknotų, kurie buvo iš anksto pristatyti pagal Gaires ECB/2006/9 ir kurie pateko į apyvartą iki grynųjų
pinigų keitimo dienos, yra įsipareigojimų bazės dalis (kaip korespondentinių sąskaitų dalis HBS įsipareigojimų
10.4 straipsnyje), kol įsipareigojimas tampa vidinių Eurosistemos įsipareigojimų, atsirandančių iš
TARGET2 sandorių, dalimi.
2. Įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais, susiję su pinigų politikos operacijomis, įskaitant bet kurį iš šių
punktų:
a) einamąsias sąskaitas, įskaitant privalomųjų atsargų reikalavimus pagal ECBS 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 perklasi
fikuoti iš HBS įsipareigojimų 2.1 straipsnio.
4. NCB vidiniai Eurosistemos įsipareigojimai, kylantys iš ECB skolinių įsipareigojimų išleidimo pagal Gairių
ECB/2011/14 (1) 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).
7. Iš pinigų politikos įsipareigojimų, kurių terminas yra vieneri metai arba ilgesnis, sukauptos palūkanos, kurias
ketvirčio pabaigoje apskaito kiekvienas NCB (HBS įsipareigojimų 12.2 straipsnio dalis).
B. Kiekvieno NCB įsipareigojimų bazės suma apskaičiuojama laikantis suderintų apskaitos principų ir taisyklių,
nustatytų Gairėse ECB/2010/20.
(1) 2011 m. rugsėjo 20 d. Gairės ECB/2011/14 dėl Eurosistemos pinigų politikos priemonių ir procedūrų (OL L 331,
2011 12 14, p. 1).“
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II PRIEDAS
„II PRIEDAS
ATSKIRTAS TURTAS

A. Išskyrus visus kitus punktus, atskirtą 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 straipsnio dalis).
3. Vidinės Eurosistemos pretenzijos, atitinkančios užsienio atsargų, išskyrus auksą, pervedimą į ECB, kaip numatyta
ECBS statuto 30 straipsnyje (HBS turto 9.2 straipsnio dalis).
4. Grynosios vidinės Eurosistemos pretenzijos dėl eurų banknotų apyvartoje, įskaitant tas, kurios atsiranda taikant
šio sprendimo 4 straipsnį (HBS turto 9.4 straipsnio dalis).
5. Grynosios vidinės Eurosistemos pretenzijos, atsirandančios iš TARGET2 sandorių, atlyginamų orientacine
palūkanų norma (HBS turto 9.5 straipsnio dalis).
6. Tokia aukso suma, įskaitant pretenzijas 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 auksas vertinamas pagal vienos grynos aukso uncijos kainą eurais 2002 m. gruodžio 31 d.
7. Pretenzijos, atsirandančios iš eurų banknotų, kurie buvo iš anksto pristatyti pagal Gaires ECB/2006/9 ir kurie
tuomet pateko į apyvartą iki grynųjų pinigų keitimo dienos (iki grynųjų pinigų keitimo dienos – HBS turto
4.1 straipsnio dalis, po to – korespondentinių sąskaitų dalis HBS turto 9.5 straipsnyje), bet tik kol tokios
pretenzijos tampa vidinių Eurosistemos pretenzijų, kylančių iš TARGET2 sandorių, dalimi.
8. Likusios pretenzijos, atsirandančios kitoms Eurosistemos sandorio šalims nevykdant įsipareigojimų Eurosistemos
kredito operacijų kontekste, ir (arba) finansinis turtas arba pretenzijos (trečiųjų šalių atžvilgiu), perimti
nuosavybėn 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).
9. Iš pinigų politikos turto, kurio terminas yra vieneri metai arba ilgesnis, sukauptos palūkanos, kurias ketvirčio
pabaigoje apskaito kiekvienas NCB (HBS turto 11.5 straipsnio dalis).
B. Kiekvieno NCB atskirto turto vertė apskaičiuojama laikantis suderintų apskaitos principų ir taisyklių, nustatytų
Gairėse ECB/2010/20.“

