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EURÓPAI KÖZPONTI BANK
AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK HATÁROZATA
(2007. november 22.)
a részt vevő tagállamok nemzeti központi bankjai monetáris jövedelmeinek a 2002. pénzügyi évtől
történő felosztásáról szóló, EKB/2001/16 határozat módosításáról
(EKB/2007/15)
(2007/850/EK)
AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

(4)

Ez a határozat nem érinti a kibocsátó hatóságoknak az
eurobankjegyek kibocsátásáról szóló, 2001. december 6-i
EKB/2001/15 határozat (2) szerinti kötelezettségeit.

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai
Központi Bank Alapokmányára (a továbbiakban: a KBER Alapokmánya) és különösen annak 32. cikkére,

(5)

A transzeurópai automatizált valós idejű bruttó elszámolású rendszerről (TARGET) szóló, 2007. április 26-i
EKB/2007/2 iránymutatás (3) 14. cikkének (2) bekezdése
szerint a jelenlegi TARGET-rendszert a TARGET2-rendszer fogja felváltani. Azon tagállamok NKB-i, amelyek
bevezették az eurót, az EKB/2007/2 iránymutatás
13. cikkében meghatározott ütemtervvel összhangban
térnek át a TARGET2-re. Továbbá, egyes olyan tagállamok NKB-i, amelyek nem vezették be az eurót, a
TARGET2-höz az EKB-val és az eurót bevezető tagállamok NKB-ival kötött különmegállapodások alapján
csatlakoznak. Módosítani szükséges ezért a „TARGET”re való hivatkozásokat a részt vevő tagállamok nemzeti
központi bankjai monetáris jövedelmeinek a 2002. pénzügyi évtől történő felosztásáról szóló, 2001. december 6i EKB/2001/16 határozatban (4).

(6)

Úgyszintén szükséges néhány további módosítás elvégzése az EKB/2001/16 határozatban a monetáris jövedelem felmérésével és az előszállított eurobankjegyek
kezelésével kapcsolatban,

mivel:

(1)

A KBER Alapokmányának 32. cikke határozza meg az
azon tagállamok nemzeti központi bankjai („NKB-k”)
monetáris jövedelmének felosztására vonatkozó általános
szabályokat, amelyek bevezették az eurót. A KBER Alapokmányának 32. cikkében meghatározott általános
szabályok vonatkoznak a bevont eurobankjegyek leírásából származó jövedelemre is.

(2)

Az Alapokmány 32.5. cikke meghatározza, hogy az
NKB-k monetáris jövedelmének összege az EKB-ba befizetett tőkerészesedésük arányában kerül felosztásra az
NKB-k között. A KBER Alapokmányának 32.7. cikke
szerint a Kormányzótanács jogosult megtenni a
32. cikk alkalmazásához szükséges valamennyi egyéb
intézkedést. Ez magában foglalja a jogosultságot arra,
hogy egyéb tényezőket is figyelembe vegyen a bevont
eurobankjegyek leírásából származó jövedelem felosztásáról való döntéskor. Ezzel összefüggésben az egyenlő
elbánás és méltányosság elve megköveteli annak az
időszaknak a figyelembevételét, amely alatt a bevont
eurobankjegyeket kibocsátották. E sajátos jövedelem
elosztási kulcsának ezért tükröznie kell mind az EKB
tőkéjében fennálló részesedést, mind pedig a kibocsátási
fázis hosszát.

(3)

Az eurobankjegyek bevonását külön határozatok útján
kell szabályozni az eurobankjegyek címleteiről, technikai
jellemzőiről, utánzatai készítéséről, cseréjéről és bevonásáról szóló, 2003. március 20-i EKB/2003/4 határozat (1)
5. cikke szerint.

(1) HL L 78., 2003.3.25., 16. o.

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk
Az EKB/2001/16 határozat a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk szövege a következőképpen módosul:
A szöveg a „napi deviza referencia-kamatláb” fogalommeghatározása után a következő fogalommeghatározásokkal
egészül ki:
(2) HL L 337., 2001.12.20., 52. o. A legutóbb az EKB/2006/25 határozattal (HL L 24., 2007.1.31., 13. o.) módosított határozat.
(3) HL L 237., 2007.9.8., 1. o.
(4) HL L 337., 2001.12.20., 55. o. A legutóbb az EKB/2006/7 határozattal (HL L 148., 2006.6.2., 56. o.) módosított határozat.
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„n) »bevont eurobankjegyek«: bármely olyan eurobankjegytípus vagy -sorozat, amelyet a Kormányzótanács által
az EKB/2003/4 határozat 5. cikke alapján hozott határozattal kivontak a forgalomból;

o) »kibocsátási kulcs«: a bevont eurobankjegyek valamely
típusának vagy sorozatának kibocsátási fázisa alatti
átlagos tőkejegyzési kulcs;

p) »kibocsátási fázis«: az eurobankjegyek típusa vagy sorozatai tekintetében az azon a napon kezdődő időszak,
amikor az e típusba vagy sorozatba tartozó eurobankjegyek első kibocsátását nyilvántartásba vették számításba
bevonható forrásként, valamint azon a napon végződik,
amikor az e típusba vagy sorozatba tartozó eurobankjegy
utolsó kibocsátását nyilvántartásba vették számításba
bevonható forrásként;

q) »leírni«: a bevont eurobankjegyek »forgalomban lévő
bankjegyek« mérlegtételből való kivezetésére utaló ige.”

2. A 3. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(3)
Ha egy NKB számításba bevonható eszközeinek
értéke meghaladja vagy nem éri el a számításba bevonható
források értékét, a különbséget a referenciaráta különbsége
értékének alkalmazásával írják jóvá.”

3. A szöveg az 5. cikk után a következő 5a. cikkel egészül ki:

„5a. cikk
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(3)
A bevont eurobankjegyek leírása a következőképpen
történik:

a) A leírás időpontjában az EKB és az NKB-k »forgalomban
lévő bankjegyek« mérlegtételéből levonják a még forgalomban lévő, bevont eurobankjegyek teljes összegét.
Ebből a célból a forgalomba hozott, bevont eurobankjegyek aktuális összegeit kiigazítják azoknak a kibocsátási
kulccsal összhangban kiszámított, arányos összegeire,
valamint a különbséget az EKB és az NKB-k elszámolják.

b) A bevont eurobankjegyek kiigazított összege leírásra kerül
az NKB-k eredménykimutatásának »forgalomban lévő
bankjegyek« mérlegtételéből.

c) Minden egyes NKB céltartalékot képez azon bevont eurobankjegyek tekintetében, amelyek cseréje még várható.
A céltartalék összege megegyezik az adott NKB-nak a
céltartalék teljes összegében meglévő, a kibocsátási kulcs
alkalmazásával számított részesedésével.

(4)
A leírás időpontja után kicserélt, bevont eurobankjegyeket az azokat elfogadó NKB könyveiben veszik nyilvántartásba. A beáramló bevont eurobankjegyeket legalább
évente egyszer szét kell osztani az NKB-k között a kibocsátási kulcs alkalmazásával, és a különbséget azok egymás
között elszámolják. Minden egyes NKB elszámolja céltartaléka terhére az arányos összeget, illetve ha a beáramlás
meghaladja a céltartalékot, a megfelelő kiadást eredménykimutatásában rögzíti.

(5)
A Kormányzótanács évente felülvizsgálja a céltartalék
teljes összegét.”

4. Az I. melléklet e határozat I. mellékletével összhangban
módosul.

Az eurobankjegyek leírásából származó jövedelem
kiszámítása és felosztása
(1)
A bevont eurobankjegyek a számításba vehető
források részei maradnak azok cseréje vagy leírása közül a
korábbi esemény bekövetkezéséig.

5. A II. melléklet e határozat II. mellékletével összhangban
módosul.

(2)
A Kormányzótanács határozhat a bevont eurobankjegyek leírásáról, amely esetben meghatározza a leírás
időpontját és a céltartalék összegét azon bevont eurobankjegyek tekintetében, amelyek cseréje még várható.

6. Az EKB/2001/16 határozatban a „TARGET”-re való valamennyi hivatkozást a „TARGET2”-re való hivatkozásként
kell olvasni azt követően, hogy az adott NKB áttért a
TARGET2-re.
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2. cikk
Záró rendelkezés
Ez a határozat 2008. január 1-jén lép hatályba.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2007. november 22-én.
az EKB elnöke
Jean-Claude TRICHET

2007.12.19.
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I. MELLÉKLET
Az EKB/2001/16 határozat I. melléklete a következőképpen módosul:
A szöveg az A. rész 1. pontjának végén a következő alponttal egészül ki:
„Amennyiben a készpénzcsere dátumának napján a TARGET/TARGET2 zárva tart, a számításba bevonható források
részét képezi (a HPM 10.4. forrástétele szerinti levelezőbanki számlák részeként) az új eurorendszer-beli NKB azon
kötelezettsége, amely az euro-készpénzcserére való egyes előkészületekről és az eurobankjegyek és -érmék elő- és
továbbszállításáról szóló, 2006. július 14-i EKB/2006/9 iránymutatás (1) alapján előszállított és azt követően,
a készpénzcsere dátumát megelőzően forgalomba került eurobankjegyekből származik mindaddig, amíg az nem
válik a TARGET/TARGET2 ügyletekből származó eurorendszer-beli kötelezettségek részévé.

___________
(1) HL L 207., 2006.7.28., 39. o.”

II. MELLÉKLET
Az EKB/2001/16 határozat II. melléklete a következőképpen módosul:
A szöveg az A. rész végén, az „aranyár alapján kell értékelni” szavakkal végződő bekezdés után a következő bekezdéssel
egészül ki:
„6. az EKB/2006/9 iránymutatás alapján előszállított és azt követően, a készpénzcsere dátumát megelőzően forgalomba
került eurobankjegyekből származó követelések (a készpénzcsere dátumáig a HPM 4.1. eszköztétele részeként, és azt
követően a HPM 9.5. eszköztétel szerinti levelezőbanki számlák részeként), azonban csak addig, amíg az ilyen
követelés a TARGET/TARGET2 ügyletekből származó eurorendszer-beli követelések részévé nem válik.”
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