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AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK HATÁROZATA
(2011. november 3.)
az azon tagállamok nemzeti központi bankjai monetáris jövedelmének felosztásáról, amelyeknek
pénzneme az euro című EKB/2010/23 határozat módosításáról
(EKB/2011/18)
(2011/788/EU)
AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk
tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai
Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 32. cikkére,

mivel:

(1)

Az azon tagállamok nemzeti központi bankjai monetáris
jövedelmének felosztásáról, amelyeknek pénzneme az
euro című, 2010. november 25-i EKB/2010/23 hatá
rozat (1) létrehoz egy mechanizmust a monetáris politikai
műveletekből származó monetáris jövedelem összevoná
sára és felosztására.

(2)

A második fedezettkötvény-vásárlási program végrehajtá
sáról szóló, 2011. november 3-i EKB/2011/17 hatá
rozat (2) létrehoz egy második fedezettkötvény-vásárlási
programot monetáris politikai célokra.

(3)

A Kormányzótanács megítélése szerint a fedezettkötvényvásárlási program végrehajtásáról szóló, 2009. július 2-i
EKB/2009/16 határozat (3) alapján történő vásárlásokhoz
hasonlóan az EKB/2011/17 határozat alapján vásárolt
fedezett kötvények is jövedelemtermelőnek minősülnek
az EKB/2010/23 határozatban meghatározott referenciakamatlábon.

(4)

Az EKB/2010/23 határozatot ezért megfelelően módosí
tani kell,

(1) HL L 35., 2011.2.9., 17. o.
(2) HL L 297., 2011.11.16., 70. o.
(3) HL L 175., 2009.7.4., 18. o.

Módosítás
Az EKB/2010/23 határozat 3. cikkének (1) bekezdése helyébe a
következő szöveg lép:
„(1)
Az egyes NKB-k monetáris jövedelmének összegét a
könyvelésében rögzített, számításba bevonható eszközökből
származó tényleges jövedelem mérése útján kell meghatá
rozni. Ez alól kivétel az arany, ami nem tekinthető jövede
lemtermelőnek, míg a fedezettkötvény-vásárlási program
végrehajtásáról szóló, 2009. július 2-i EKB/2009/16 hatá
rozat (*), illetve a második fedezettkötvény-vásárlási program
végrehajtásáról szóló, 2011. november 3-i EKB/2011/7 hatá
rozat (**) alapján a monetáris politikai célokból tartott érték
papírok a referencia-kamatlábon tekinthetők jövedelemterme
lőnek.
___________
(*) HL L 175., 2009.7.4., 18. o.
(**) HL L 297., 2011.11.16., 70. o.”

2. cikk
Záró rendelkezés
Ez a határozat 2011. december 31-én lép hatályba.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2011. november 3-án.
az EKB elnöke
Mario DRAGHI

