25.2.2015

Uradni list Evropske unije

SL

L 53/21

SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2015/297
z dne 15. decembra 2014
o spremembi Sklepa ECB/2010/23 o razporeditvi denarnih prihodkov nacionalnih centralnih bank
držav članic, katerih valuta je euro (ECB/2014/56)
SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti člena 32.2.
in člena 32.7. Statuta,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Sklep ECB/2010/23 (1) vzpostavlja mehanizem za združevanje in razporejanje denarnih prihodkov, ki izvirajo iz
operacij denarne politike.

(2)

V skladu s Sklepom ECB/2014/40 (2) in Sklepom ECB/2014/45 (3) morajo biti sredstva za posebno označitev
prilagojena tako, da se upošteva znesek realiziranih dobičkov in izgub iz kakršne koli odprodaje vrednostnih
papirjev v imetju za namene denarne politike, in sicer v obdobju od odprodaje do naslednjega konca četrtletja.

(3)

Ob upoštevanju, da so obračunane obresti za operacije denarne politike z zapadlostjo enega leta ali več združene
pred zbiranjem ob koncu operacije, je v skladu s prilogama I in II k Sklepu ECB/2010/23 potrebna prilagoditev
izračuna obveznostne osnove in sredstev za posebno označitev.

(4)

Sklep ECB/2010/23 je treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1
Sprememba
Prilogi I in II Sklepa ECB/2010/23 se nadomestita z besedilom, določenim v prilogah I oziroma II k temu sklepu.
Člen 2
Začetek veljavnosti
Ta sklep začne veljati 31. decembra 2014.

V Frankfurtu na Majni, 15. decembra 2014
Predsednik ECB
Mario DRAGHI

(1) Sklep ECB/2010/23 z dne 25. novembra 2010 o razporeditvi denarnih prihodkov nacionalnih centralnih bank držav članic, katerih
valuta je euro (UL L 35, 9.2.2011, str. 17).
(2) Sklep ECB/2014/40 z dne 15. oktobra 2014 o izvajanju tretjega programa nakupa kritih obveznic (UL L 335, 22.11.2014, str. 22).
(3) Sklep (EU) 2015/5 Evropske centralne banke z dne 19. novembra 2014 o izvajanju programa nakupa listinjenih vrednostnih
papirjev (ECB/2014/45) (UL L 1, 6.1.2015, str. 4).
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PRILOGA I
„PRILOGA I
SESTAVA OBVEZNOSTNE OSNOVE

A. Obveznostna osnova vključuje, z izključitvijo vseh drugih postavk:
1. Bankovce v obtoku
Za potrebe te priloge za vsako NCB, ki vstopi v Eurosistem, v letu prehoda na eurogotovino ‚bankovci v obtoku‘:
(a) vključujejo bankovce, ki jih izda NCB in so denominirani v njeni nacionalni denarni enoti; in
(b) se morajo znižati za vrednost neobrestovanih posojil, ki se nanašajo na preddobavljene eurobankovce, ki še
niso bili knjiženi v breme (del postavke sredstev 6 v HBS).
Po upoštevnem letu prehoda na eurogotovino pomenijo ‚bankovci v obtoku‘ za vsako NCB bankovce,
denominirane v eurih, vsi drugi bankovci pa so izključeni.
Če je datum prehoda na eurogotovino dan, ko je sistem TARGET2 zaprt, je obveznost NCB, ki izhaja iz euroban
kovcev, preddobavljenih v skladu s Smernico ECB/2006/9 in prispelih v obtok pred datumom prehoda na
eurogotovino, del obveznostne osnove (kot del korespondenčnih računov v postavki obveznosti 10.4 v HBS),
dokler obveznost ne postane del obveznosti znotraj Eurosistema, ki izhajajo iz transakcij prek sistema TARGET2.
2. Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike in denominirane v
eurih, kar vključuje vse naslednje:
(a) tekoče račune, vključno z obveznimi rezervami v skladu s členom 19.1 Statuta ESCB (postavka
obveznosti 2.1 v HBS);
(b) zneske v depozitu v okviru Eurosistemove odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2
v HBS);
(c) vezane depozite (postavka obveznosti 2.3 v HBS);
(d) obveznosti iz naslova povratnih operacij finega uravnavanja (postavka obveznosti 2.4 v HBS);
(e) depozite v povezavi s pozivi h kritju (postavka obveznosti 2.5 v HBS).
3. Depozitne obveznosti do nasprotnih strank Eurosistema, ki ne izpolnijo svojih obveznosti, ki so bile
prerazvrščene iz postavke obveznosti 2.1 v HBS.
4. Obveznosti NCB znotraj Eurosistema, ki izhajajo iz izdaje dolžniških certifikatov ECB v skladu s poglavjem 3.3
Priloge I k Smernici ECB/2011/14 (1) (postavka obveznosti 10.2 v HBS).
5. Neto obveznosti znotraj Eurosistema iz naslova eurobankovcev v obtoku, vključno z obveznostmi, ki izhajajo iz
uporabe člena 4 tega sklepa (del postavke obveznosti 10.3 v HBS).
6. Neto obveznosti znotraj Eurosistema, ki izhajajo iz transakcij prek sistema TARGET2, obrestovane po referenčni
obrestni meri (del postavke obveznosti 10.4 v HBS).
7. Obračunane obresti, ki jih vsaka NCB evidentira ob koncu četrtletja za obveznosti denarne politike z zapadlostjo
enega leta ali več (del postavke obveznosti 12.2 v HBS).
B. Znesek obveznostne osnove se za vsako NCB izračuna v skladu s harmoniziranimi računovodskimi načeli in pravili,
določenimi v Smernici ECB/2010/20.
(1) Smernica ECB/2011/14 Evropske centralne banke z dne 20. septembra 2011 o instrumentih in postopkih
denarne politike Eurosistema (UL L 331, 14.12.2011, str. 1).“
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PRILOGA II
„PRILOGA II
SREDSTVA ZA POSEBNO OZNAČITEV

A. Sredstva za posebno označitev vključujejo, z izključitvijo vseh drugih postavk:
1. Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike, denominirana v eurih
(postavka sredstev 5 v HBS).
2. Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike (del postavke sredstev 7.1 v HBS).
3. Terjatve znotraj Eurosistema, enakovredne prenosu deviznih rezerv razen zlata na ECB v skladu s členom 30
Statuta ESCB (del postavke sredstev 9.2 v HBS).
4. Neto terjatve znotraj Eurosistema iz naslova eurobankovcev v obtoku, vključno s terjatvami, ki izhajajo iz
uporabe člena 4 tega sklepa (del postavke sredstev 9.4 v HBS).
5. Neto terjatve znotraj Eurosistema, ki izhajajo iz transakcij prek sistema TARGET2, obrestovane po referenčni
obrestni meri (del postavke sredstev 9.5 v HBS).
6. Zlato, vključno s terjatvami v zvezi z zlatom, prenesenim na ECB, v znesku, ki dovoljuje vsaki NCB, da posebej
označi del svojega zlata, ki ustreza delu celotne količine zlata, ki ga posebej označijo vse NCB, glede na njen delež
v ključu vpisanega kapitala (postavka sredstev 1 in del postavke sredstev 9.2 v HBS).
Za potrebe tega sklepa se zlato vrednoti na podlagi cene zlata v eurih za unčo z dne 31. decembra 2002.
7. Terjatve, ki izhajajo iz eurobankovcev, preddobavljenih v skladu s Smernico ECB/2006/9 in prispelih v obtok pred
datumom prehoda na eurogotovino (do datuma prehoda na eurogotovino del postavke sredstev 4.1 v HBS, po
tem pa del korespondenčnih računov v postavki sredstev 9.5 v HBS), vendar le, dokler takšne terjatve ne
postanejo del terjatev znotraj Eurosistema, ki izhajajo iz transakcij prek sistema TARGET2.
8. Neporavnane terjatve, ki izhajajo iz neizpolnjenih obveznosti nasprotnih strank Eurosistema v okviru kreditnih
operacij Eurosistema, in/ali finančno premoženje ali terjatve (v razmerju do tretjih oseb), prisvojene oziroma
pridobljene v okviru unovčenja zavarovanja, ki so ga zagotovile nasprotne stranke Eurosistema, ki ne izpolnijo
svojih obveznosti, v okviru kreditnih operacij Eurosistema, prerazvrščene iz postavke sredstev 5 v HBS (del
postavke sredstev 11.6 v HBS).
9. Obračunane obresti, ki jih vsaka NCB evidentira ob koncu četrtletja za sredstva denarne politike z zapadlostjo
enega leta ali več (del postavke sredstev 11.5 v HBS).
B. Vrednost sredstev za posebno označitev se za vsako NCB izračuna v skladu s harmoniziranimi računovodskimi načeli
in pravili, določenimi v Smernici ECB/2010/20.“

