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AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2015/2202 HATÁROZATA
(2015. november 19.)
az azon tagállamok nemzeti központi bankjai monetáris jövedelmének felosztásáról, amelyeknek
pénzneme az euro szóló EKB/2010/23 határozat módosításáról (EKB/2015/37)
AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak
32. cikkére,
mivel:
(1)

Az EKB/2010/23 határozat (1) a monetáris politikai műveletekből származó monetáris jövedelem összevonására
és felosztására szolgáló mechanizmust hoz létre.

(2)

A (EU) 2015/774 európai központi banki határozat (2) (EKB/2015/10) rendelkezik a monetáris politikai célok
érdekében a közszektor eszközeinek másodlagos piacon történő megvásárlására irányuló program (a
továbbiakban: PSPP) létrehozataláról.

(3)

Az EKB/2009/16 határozat (3) és az EKB/2011/17 határozat (4) alapján történő vásárlásokhoz hasonlóan a (EU)
2015/774 határozat (EKB/2015/10) alapján vásárolt államkötvények és az ügynökségek által kibocsátott
kötvények is jövedelemtermelőnek minősülnek az EKB/2010/23 határozatban meghatározott referenciakamatlábon.

(4)

A monetáris-politikai kötődéssel rendelkező valamennyi értékpapír vásárlási program hatálya alá tartozó,
forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kölcsönadásából származó bevételt nem kell monetáris
jövedelemnek tekinteni, mivel ezek a műveletek általánosságban nem kerülnek azon tagállamok nemzeti központi
bankjainak (a továbbiakban NKB-k) könyveiben rögzítésre, amelyek pénzneme az euro.

(5)

Az eurorendszernek a nem eurorendszerbeli központi bankokkal kötött swap-megállapodásaiból származó nettó
bevételt az NKB-k között monetáris bevételként kell felosztani.

(6)

Az EKB/2010/23 határozat I. és II. melléklete alapján a számításba bevonható források és a számításba bevonható
eszközök összetételét ezért ki kell igazítani.

(7)

Erre tekintettel az EKB/2010/23 határozatot megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk
Módosítások
Az EKB/2010/23 határozat a következőképpen módosul:
1. a 3. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„(1) Az egyes NKB-k monetáris jövedelemének összegét a könyvelésében rögzített, számításba bevonható
eszközökből származó tényleges jövedelem mérése útján kell meghatározni. Ez alól kivétel:
a) az arany, ami nem tekinthető jövedelemtermelőnek;
b) az alábbiak referencia-kamatlábon tekinthetők monetáris jövedelem termelőnek:
i.

az EKB/2009/16 határozat alapján a monetáris politikai célokból tartott értékpapírok (*);

ii.

az EKB/2011/17 határozat alapján a monetáris politikai célokból tartott értékpapírok (**);

(1) EKB/2010/23 határozat (2010. november 25.) azon tagállamok nemzeti központi bankjai monetáris jövedelmének felosztásáról,
amelyeknek pénzneme az euro (HL L 35., 2011.2.9., 17. o.).
(2) Az Európai Központi Bank (EU) 2015/774 határozata (2015. március 4.) a közszektor eszközeinek másodlagos piacon történő
megvásárlására irányuló programról (EKB/2015/10) (HL L 121., 2015.5.14., 20. o.).
(3) EKB/2009/16 határozat (2009. július 2.) a fedezettkötvény-vásárlási program végrehajtásáról (HL L 175., 2009.7.4., 18. o.).
(4) EKB/2011/17 határozat (2011. november 3.) a második fedezettkötvény-vásárlási program végrehajtásáról (HL L 297., 2011.11.16.,
70. o.).
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iii. a (EU) 2015/774 európai központi banki határozat (EKB/2015/10) alapján monetáris politikai célokból
tartott, a központi kormányzat és az elismert ügynökségek által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő
értékpapírok, valamint a közösségi tulajdonban levő nem pénzügyi vállalatok által kibocsátott helyettesítő
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (***).
(*) EKB/2009/16 határozat (2009. július 2.) a fedezettkötvény-vásárlási program végrehajtásáról (HL L 175.,
2009.7.4., 18. o.).
(**) EKB/2011/17 határozat (2011. november 3.) a második fedezettkötvény-vásárlási program végrehajtásáról
(HL L 297., 2011.11.16., 70. o.).
(***) Az Európai Központi Bank (EU) 2015/774 határozat (2015. március 4.) a közszektor eszközeinek
másodlagos piacon történő megvásárlására irányuló programról (EKB/2015/10) (HL L 121., 2015.5.14.,
20. o.).”
2. az I. melléklet A bekezdése az alábbi 8. ponttal egészül ki:
„8. Az EKB-val szemben fennálló kötelezettségek, amelyek az EKB és egy nem eurorendszerbeli központi bank
közötti olyan swap-megállapodásokhoz kapcsolódó követelést fedeznek, amelyek nettó bevételt eredményeznek
az eurorendszer számára (a mérlegen kívüli források része).”;
3. a II. melléklet A bekezdése az alábbi 10. ponttal egészül ki:
„10. Azok az euroövezetbeli parterekkel szembeni követelések, amelyek az EKB és egy nem eurorendszerbeli
központi bank közötti olyan swap-megállapodásokhoz kapcsolódnak, amelyek nettó bevételt eredményeznek
az eurorendszer számára (a HPM 3.1. eszköztétele).”
2. cikk
Hatálybalépés
Ez a határozat 2015. december 31-én lép hatályba.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2015. november 19-én.
az EKB elnöke
Mario DRAGHI

