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EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS (ES) 2015/297
(2014. gada 15. decembris),
ar ko groza Lēmumu ECB/2010/23 par dalībvalstu, kuru valūta ir euro, nacionālo centrālo banku
monetāro ienākumu sadali (ECB/2014/56)
EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas statūtus un jo īpaši to 32.2. pantu un
32.7. pantu,
tā kā:
(1)

Ar lēmumu ECB/2010/23 (1) izveido mehānismu, lai apvienotu un sadalītu monetāros ienākumus, kas rodas
monetārās politikas operāciju rezultātā.

(2)

Ņemot vērā Lēmumu ECB/2014/40 (2) un Lēmumu ECB/2014/45 (3), jākoriģē iezīmējamie aktīvi, lai ņemtu vērā
realizēto guvumu un zaudējumu apjomu, kas rodas no vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem,
atsavināšanas, no atsavināšanas brīža līdz nākama ceturkšņa beigām.

(3)

Ņemot vērā to, ka uzkrājušos procentus par monetārās politikas operācijām, kuru termiņš ir vienāds vai ilgāks
par vienu gadu, apkopo pirms to iekasēšanas operācijas beigās, jākoriģē pasīvu bāzes un iezīmējamo aktīvu
aprēķināšanu saskaņā ar Lēmuma ECB/2010/23 I un II pielikumu.

(4)

Attiecīgi jāgroza Lēmums ECB/2010/23,

IR PIEŅĒMUSI ŠĀDU LĒMUMU.

1. pants
Grozījums
Lēmuma ECB/2010/23 I un II pielikums tiek aizstāts ar tekstu, kas izklāstīts šā lēmuma I un II pielikumā.
2. pants
Stāšanās spēkā
Šis lēmums stājas spēkā 2014. gada 31. decembrī.

Frankfurtē pie Mainas, 2014. gada 15. decembrī
ECB prezidents
Mario DRAGHI

(1) Lēmums ECB/2010/23 (2010. gada 25. novembris) par dalībvalstu, kuru valūta ir euro, nacionālo centrālo banku monetāro ienākumu
sadali (OV L 35, 9.2.2011., 17. lpp.).
(2) Lēmums ECB/2014/40 (2014. gada 15. oktobris) par nodrošināto obligāciju iegādes trešās programmas īstenošanu (OV L 335,
22.11.2014., 22. lpp.).
(3) Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2015/5 (2014. gada 19. novembris) par ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru iegādes
programmas īstenošanu (ECB/2014/45) (OV L 1, 6.1.2015., 4. lpp.).
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I PIELIKUMS
“I PIELIKUMS
PASĪVU BĀZES SASTĀVS

A. Pasīvu bāzē ietilpst šādi posteņi, izņemot jebkuru citu posteni:
1. Banknotes apgrozībā
Šajā pielikumā skaidras naudas nomaiņas gada ietvaros attiecībā uz katru NCB, kas pievienojas Eurosistēmai,
“banknotes apgrozībā”:
a) ir arī banknotes, ko emitējusi NCB un kas denominētas tās nacionālās valūtas vienībās; un
b) attiecīgo vērtību samazina par bezprocentu aizdevumu vērtību, kas saistīti ar priekšpiegādātajām euro
banknotēm, kuri vēl nav ierakstīti debetā (saskaņotās bilances 6. aktīvu posteņa daļa).
Pēc skaidras naudas nomaiņas gada attiecībā uz katru NCB “banknotes apgrozībā” ir banknotes, kas denominētas
euro, šajā jēdzienā neietverot citas banknotes.
Ja skaidras naudas nomaiņas diena ir diena, kurā TARGET2 ir slēgta, NCB saistība, kura rodas no euro
banknotēm, kas piegādātas priekšpiegādē saskaņā ar Pamatnostādni ECB/2006/9 un nokļuvušas apgrozībā pirms
skaidras naudas nomaiņas dienas, ir daļa no saistību bāzes (kā korespondentkontu daļa saskaņotās bilances
10.4. pasīvu postenī), līdz šī saistība kļūst par TARGET2 darījumu rezultātā radušos Eurosistēmas iekšējo saistību.
2. Saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm, kas saistītas ar monetārās politikas operācijām, t. sk:
a) pieprasījuma noguldījumu konti, ieskaitot obligāto rezervju prasības, saskaņā ar ECBS Statūtu 19.1. pantu
(saskaņotās bilances 2.1. pasīvu postenis);
b) summas, kas ir noguldītas Eurosistēmas noguldījumu iespējā (saskaņotās bilances 2.2. pasīvu postenis);
c) termiņnoguldījumi (saskaņotās bilances 2.3. pasīvu postenis);
d) saistības, kas rodas no precizējošajām reversajām operācijām (saskaņotās bilances 2.4. pasīvu postenis);
e) papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi (saskaņotās bilances 2.5. pasīvu postenis).
3. Noguldījumu saistības pret Eurosistēmas darījumu partneriem, attiecībā uz kuriem iestājies saistību neizpildes
gadījums, kas ir reklasificētas no saskaņotās bilances 2.1. pasīvu posteņa.
4. Nacionālo centrālo banku Eurosistēmas iekšējās saistības, kas rodas no ECB parāda sertifikātu emisijas atbilstoši
Pamatnostādnes ECB/2011/14 (1) I pielikuma 3.3. nodaļai (saskaņotās bilances 10.2. pasīvu postenis).
5. Eurosistēmas iekšējās neto saistības attiecībā pret euro banknotēm apgrozībā, t. sk. tās, kas rodas šā Lēmuma
4. panta piemērošanas rezultātā (saskaņotās bilances 10.3. pasīvu postenis).
6. Eurosistēmas iekšējās neto saistības, kas rodas no TARGET2 darījumiem, kas tiek atlīdzināti atbilstoši atsauces
likmei (saskaņotās bilances 10.4. pasīvu postenis).
7. Katras NCB monetārās politikas uzkrātie procenti, ko aprēķina ceturkšņa beigās un kuru termiņš ir vienāds vai
ilgāks par vienu gadu (saskaņotās bilances 12.2. pasīvu postenis).
B. Katras NCB saistību bāzes summu aprēķina atbilstoši saskaņotajiem grāmatvedības principiem un noteikumiem, kas
paredzēti Pamatnostādnē ECB/2010/20.
(1) Pamatnostādne ECB/2011/14 (2011. gada 20. septembris) par Eurosistēmas monetārās politikas instrumentiem
un procedūrām (OV L 331, 14.12.2011., 1. lpp.).”
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II PIELIKUMS
“II PIELIKUMS
IEZĪMĒJAMIE AKTĪVI

A. Iezīmējamos aktīvos ietilpst šādi posteņi, izņemot jebkuru citu posteni.
1. Kredīti euro, kas izsniegti euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā (saskaņotās
bilances 5. aktīvu postenis).
2. Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (saskaņotās bilances 7.1. aktīvu postenis).
3. Eurosistēmas iekšējās prasības, kuras atbilst nodotajiem ārējo rezervju aktīviem, kas nav zelts un kas nodoti ECB
saskaņā ar ECBS Statūtu 30. pantu (saskaņotās bilances 9.2. aktīvu posteņa daļa).
4. Eurosistēmas iekšējās neto prasības attiecībā pret euro banknotēm apgrozībā, t.sk. prasības, kas rodas šā Lēmuma
4. panta piemērošanas rezultātā (saskaņotās bilances 9.4. aktīvu posteņa daļa).
5. Eurosistēmas iekšējās neto prasības, kas rodas no TARGET2 darījumiem, kas tiek atlīdzināti atbilstoši atsauces
likmei (saskaņotās bilances 9.5. aktīvu posteņa daļa).
6. Zelts, t. sk. prasības attiecībā uz zeltu, kurš nodots ECB, tādā apjomā, kas ļautu katrai NCB iezīmēt savu zelta daļu
kopējā, visu NCB iezīmētajā zelta apjomā atbilstoši šīs NCB daļai parakstītā kapitāla atslēgā (saskaņotās bilances
1. aktīvu postenis un daļa no 9.2. aktīvu posteņa).
Šī lēmuma mērķiem zeltu novērtē, balstoties uz zelta cenu euro par tīra zelta unci 2002. gada 31. decembrī.
7. Prasības, kas izriet no euro banknotēm, kuras ir priekšpiegādātas saskaņā ar Pamatnostādni ECB/2006/9 un laistas
apgrozībā pirms skaidras naudas nomaiņas dienas (daļa no saskaņotās bilances 4.1. aktīvu posteņa līdz skaidras
naudas nomaiņas dienai un pēc tam korespondentkontu daļa atbilstoši saskaņotās bilances 9.5. aktīvu postenim),
bet tikai līdz brīdim, kad šīs prasības kļūst par TARGET2 darījumu rezultātā radušos Eurosistēmas iekšējo prasību
daļu.
8. Neapmierinātas prasības, kas rodas Eurosistēmas darījumu partnera saistību neizpildes gadījuma iestāšanās
rezultātā saistībā ar Eurosistēmas kredītoperācijām, un/vai finanšu aktīvi vai prasības (pret trešajām personām), kas
pārņemti īpašumā un/vai iegūti saistībā ar nodrošinājuma realizāciju, ko iesnieguši Eurosistēmas darījumu
partneri, kuriem iestājies saistību neizpildes gadījums saistībā ar Eurosistēmas kredītoperācijām, kuras reklasificētas
no saskaņotās bilances 5. aktīvu posteņa (saskaņotās bilances 11.6. aktīvu posteņa daļa).
9. Katras NCB monetārās politikas uzkrātie procenti, ko aprēķina ceturkšņa beigās un kuru termiņš ir vienāds vai
ilgāks par vienu gadu (saskaņotās bilances 11.5. pasīvu postenis).
B. Katras NCB iezīmējamo aktīvu vērtību aprēķina atbilstoši saskaņotajiem grāmatvedības principiem un noteikumiem,
kas ietverti Pamatnostādnē ECB/2010/20.”

