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DECIZIA (UE) 2015/297 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE
din 15 decembrie 2014
de modificare a Deciziei BCE/2010/23 privind repartizarea venitului monetar al băncilor centrale
naționale ale statelor membre a căror monedă este euro (BCE/2014/56)
CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 32.2
și articolul 32.7,
întrucât:
(1)

Decizia BCE/2010/23 (1) stabilește mecanismul pentru cumularea și alocarea venitului monetar rezultat din
operațiunile de politică monetară.

(2)

Având în vedere Deciziile BCE/2014/40 (2) și BCE/2014/45 (3), este necesară ajustarea activelor identificabile
pentru a lua în calcul valoarea câștigurilor și pierderilor realizate rezultate din cedările de titluri de valoare
păstrate în scopuri de politică monetară, pentru perioada cuprinsă între cedare și sfârșitul trimestrului următor.

(3)

Având în vedere faptul că dobânda ce se acumulează pentru operațiunile de politică monetară cu scadența la un
an sau mai mult este cumulată înainte de colectarea ei la sfârșitul operațiunii, ar trebui efectuată o ajustare a
modului de calcul a bazei de calcul și a activelor identificabile în temeiul anexelor I și II la Decizia BCE/2010/23.

(4)

Decizia BCE/2010/23 ar trebui modificată în mod corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Modificare
Anexele I și II la Decizia BCE/2010/23 se înlocuiesc cu textul din anexele I și II la prezenta decizie.
Articolul 2
Intrare în vigoare
Prezenta decizie intră în vigoare la 31 decembrie 2014.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 15 decembrie 2014.
Președintele BCE
Mario DRAGHI

(1) Decizia BCE/2010/23 din 25 noiembrie 2010 privind repartizarea venitului monetar al băncilor centrale naționale ale statelor membre a
căror monedă este euro (JO L 35, 9.2.2011, p. 17).
(2) Decizia BCE/2014/40 din 15 octombrie 2014 privind punerea în aplicare a celui de al treilea program de achiziționare de obligațiuni
garantate (JO L 335, 22.11.2014, p. 22).
(3) Decizia (UE) 2015/5 a Băncii Centrale Europene din 19 noiembrie 2014 privind punerea în aplicare a programului de achiziționare de
titluri garantate cu active (BCE/2014/45) (JO L 1, 6.1.2015, p. 4).
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ANEXA I
„ANEXA I
STRUCTURA BAZEI DE CALCUL

A. Baza de calcul cuprinde, cu excluderea oricărui alt element:
1. Bancnote în circulație
În sensul prezentei anexe, în cursul anului substituirii monedei fiduciare cu moneda euro pentru fiecare nouă
BCN care intră în Eurosistem, «Bancnote aflate în circulație»:
(a) includ bancnotele emise de BCN și exprimate în unitatea sa monetară națională; și
(b) trebuie reduse cu valoarea împrumuturilor neremunerate legate de bancnotele euro care au făcut obiectul
alimentării anticipate, care nu au fost încă debitate (componentă a elementului de activ 6 din BA).
Ulterior anului substituirii monedei fiduciare cu moneda euro relevant, pentru fiecare BCN, «bancnote în
circulație» înseamnă bancnote exprimate în euro, cu excluderea oricăror altor bancnote.
Dacă data substituirii monedei fiduciare cu moneda euro este o zi în care TARGET2 este închis, pasivul unei BCN
care rezultă din bancnotele euro care au făcut obiectul alimentării anticipate în temeiul Orientării BCE/2006/9 și
au intrat în circulație înainte de data substituirii monedei fiduciare cu moneda euro face parte din baza de calcul
(ca parte a conturilor de corespondent din postul de pasiv 10.4 din BA) până ce pasivul devine parte a angaja
mentelor intra-Eurosistem care rezultă din tranzacții TARGET2.
2. Angajamentele exprimate în euro față de instituțiile de credit din zona euro, legate de operațiunile de politică
monetară, care includ oricare dintre următoarele elemente:
(a) conturi curente, inclusiv rezervele minime obligatorii conform articolului 19.1 din Statutul SEBC (postul de
pasiv 2.1 din BA);
(b) sume aflate în depozite în cadrul facilității de depozit din Eurosistem (postul de pasiv 2.2 din BA);
(c) depozite la termen (postul de pasiv 2.3 din BA);
(d) angajamente ce rezultă din operațiuni de reglaj fin sub formă de tranzacții reversibile (postul de pasiv 2.4 din
BA);
(e) depozitele legate de apelurile în marjă (postul de pasiv 2.5 din BA).
3. Pasive sub formă de depozite către contrapărțile Eurosistemului care nu și-au îndeplinit obligațiile, reclasificate de
la postul de pasiv 2.1 din BA.
4. Angajamente intra-Eurosistem ale BCN provenite din emisiunea BCE de certificate de creanță în temeiul
capitolului 3.3 din anexa I la Orientarea BCE/2011/4 (1) (elementul de pasiv 10.2 din BA).
5. Angajamentele nete intra-Eurosistem aferente bancnotelor euro aflate în circulație, inclusiv cele rezultate din
aplicarea articolului 4 din prezenta decizie (parte a postului de pasiv 10.3 din BA).
6. Angajamentele nete intra-Eurosistem rezultate din tranzacții TARGET2 remunerate la o rată de referință (parte din
postul de pasiv 10.4 din BA).
7. Dobânda acumulată înregistrată la sfârșit de trimestru de fiecare BCN pentru angajamentele de politică monetară
cu scadența la un an sau mai mult (parte din postul de pasiv 12.2 din BA).
B. Valoarea bazei de calcul a fiecărei BCN se calculează în conformitate cu principiile și normele contabile armonizate
prevăzute de Orientarea BCE/2010/20.
(1) Orientarea BCE/2011/14 din 20 septembrie 2011 privind instrumentele și procedurile de politică monetară ale
Eurosistemului (JO L 331, 14.12.2011, p. 1).”
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ANEXA II
„ANEXA II
ACTIVE IDENTIFICABILE

A. Activele identificabile includ, cu excluderea oricărui alt element:
1. Acordarea de împrumuturi în euro instituțiilor de credit din zona euro în legătură cu operațiunile de politică
monetară (postul de activ 5 din BA).
2. Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară (postul de activ 7.1 din BA).
3. Creanțe intra-Eurosistem echivalente transferului de active din rezervele valutare, altele decât aurul, către BCE în
temeiul articolului 30 din Statutul SEBC (parte din postul de activ 9.2 din BA).
4. Creanțe nete intra-Eurosistem aferente bancnotelor euro aflate în circulație, inclusiv cele rezultate din aplicarea
articolului 4 din prezenta decizie (parte a postului de activ 9.4 din BA).
5. Creanțe nete intra-Eurosistem rezultate din tranzacții TARGET2 remunerate la rata de referință (parte din postul
de activ 9.5 din BA).
6. Aur, inclusiv creanțe legate de aurul transferat la BCE, într-o cantitate care să permită fiecărei BCN să identifice o
anumită proporție din aurul său care corespunde aplicării cotei sale în grila de repartiție pentru capitalul subscris
la cantitatea totală de aur identificat de toate BCN (postul de activ 1 și parte din postul de activ 9.2 din BA).
În sensul prezentei decizii, valoarea aurului este stabilită pe baza prețului în euro pentru o uncie fină de aur de la
31 decembrie 2002.
7. Creanțe rezultate din bancnotele euro care au făcut obiectul alimentării anticipate în conformitate cu Orientarea
BCE/2006/9 și care ulterior au intrat în circulație înainte de data substituirii monedei fiduciare cu moneda euro
(parte a postului de activ 4.1 din BA până la data substituirii monedei fiduciare cu moneda euro și, după aceea,
parte din conturile de corespondent în cadrul postului de activ 9.5 din BA), dar numai până când creanțele
respective devin parte a creanțelor intra-Eurosistem rezultate din tranzacțiile TARGET2.
8. Creanțe exigibile care rezultă din neîndeplinirea obligațiilor de către contrapărțile Eurosistemului în contextul
operațiunilor de credit din Eurosistem, și/sau active financiare sau creanțe (în raport cu terți) alocate și/sau
dobândite în contextul valorificării garanțiilor oferite de contrapărțile Eurosistemului care nu și-au îndeplinit
obligațiile în contextul operațiunilor de credit din Eurosistem reclasificate de la postul de activ 5 din BA (parte a
postului de activ 11.6 din BA).
9. Dobânda acumulată înregistrată la sfârșit de trimestru de fiecare BCN pentru activele rezultate din operațiunile de
politică monetară cu scadența la un an sau mai mult (parte din postul de activ 11.5 din BA).
B. Valoarea activelor identificabile ale fiecărei BCN se calculează în conformitate cu principiile și normele contabile
armonizate prevăzute de Orientarea BCE/2010/20.”

