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AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK HATÁROZATA
(2009. december 14.)
a részt vevő tagállamok nemzeti központi bankjai monetáris jövedelmeinek a 2002. pénzügyi évtől
történő felosztásáról szóló EKB/2001/16 határozat módosításáról
(EKB/2009/27)
(2009/998/EU)
AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

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

A fedezettkötvény-vásárlási program végrehajtásáról
szóló, 2009. július 2-i EKB/2009/16 határozat (1) rendel
kezik a fedezettkötvény-vásárlási program létrehozásáról
monetáris politikai célokra.

(2)

Az eurorendszer monetáris politikai eszközeiről és eljá
rásairól szóló, EKB/2000/7 iránymutatás módosításáról
szóló, 2009. május 7-i EKB/2009/10 iránymutatás (2)
lehetővé teszi az eurorendszer nyíltpiaci műveleteihez és
jegybanki rendelkezésre állásához való hozzáférést azon
hitelintézetek számára, amelyek közösségi jog szerinti
sajátos intézményi jellegük miatt az illetékes hatóságok
általi felügyelethez hasonló szintű ellenőrzés alatt állnak.

(3)

(4)

A tapasztalatok szerint szükséges meghatározni az euro
rendszer szerződő feleinek az eurorendszer hitelművele
teivel összefüggésben bekövetkezett nemteljesítéseiből
származó, fennálló követelések, valamint az egyéb
kapcsolódó pénzügyi eszközök kezelésének módját.
A részt vevő tagállamok nemzeti központi bankjai mone
táris jövedelmeinek a 2002. pénzügyi évtől történő
felosztásáról szóló, 2001. december 6-i EKB/2001/16
határozat (3) módosításra szorul abból a célból, hogy
tükrözze a monetáris jövedelem kiszámításában és felosz
tásában bekövetkezett fejleményeket,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

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

(1) HL L 175., 2009.7.4., 18. o.
(2) HL L 123., 2009.5.19., 99. o.
(3) HL L 337., 2001.12.20., 55. o.

1. A 1. cikk g) pontjának helyébe a következő szöveg lép:
„g) »hitelintézet«: a) a hitelintézetek tevékenységének
megkezdéséről és folytatásáról szóló, 2006. június
14-i 2006/48/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv (*) 2. cikke és 4. cikke (1) bekezdésének a) pont
jának – a nemzeti jogba átültetett formájában – értel
mében vett olyan hitelintézet, amely az illetékes hatóság
felügyelete alatt áll; vagy b) az Európai Unió működé
séről szóló szerződés 123. cikkének (2) bekezdése értel
mében vett, más olyan hitelintézet, amely az illetékes
hatóságok általi felügyelethez hasonló szintű ellenőrzés
alatt áll.
___________
(*) HL L 177., 2006.6.30., 1. o.”
2. A 3. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:
„(2)
2003-tól az egyes NKB-k monetáris jövedelemének
összegét a könyvelésében rögzített, számításba bevonható
eszközökből származó tényleges jövedelem mérése útján
kell meghatározni. Ez alól kivétel az arany, ami nem tekint
hető jövedelemtermelőnek, míg a monetáris politikai
célokból tartott értékpapírok a referencia-kamatlábon tekint
hetők jövedelemtermelőnek.”
3. Az EKB/2001/16 határozat I. és II. melléklete e határozat
mellékletének megfelelően módosul.
2. cikk
Záró rendelkezés
Ez a határozat 2009. december 31-én lép hatályba.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2009. december 14-én.
az EKB elnöke
Jean-Claude TRICHET
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MELLÉKLET
1. Az EKB/2001/16 határozat I. mellékletének helyébe a következő szöveg lép:
„I. MELLÉKLET
A SZÁMÍTÁSBA BEVONHATÓ FORRÁSOK ÖSSZETÉTELE
A. A számításba bevonható források – minden más tétel kizárásával – a következőket foglalják magukban:
1. Forgalomban lévő bankjegyek
E melléklet alkalmazásában a készpénzcsere évében az egyes eurorendszer-beli NKB-k vonatkozásában a »forga
lomban lévő bankjegyek« fogalma:
a) magában foglalja az NKB-k által kibocsátott és nemzeti valutaegységben denominált bankjegyeket; és
b) csökken az előre kiadott eurobankjegyekhez kapcsolódó, még nem folyósított nem kamatozó kölcsönök
értékével (a harmonizált mérleg (HPM) 6. eszközelemének része).
Az adott készpénzcsere évét követően az egyes NKB-k vonatkozásában a »forgalomban lévő bankjegyek«
fogalma az euróban denominált bankjegyeket tartalmazza, minden más bankjegy kizárásával.
Amennyiben a készpénzcsere dátumának napján a 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 (*) alapján előszállított és azt követően, a
készpénzcsere dátumát megelőzően forgalomba került eurobankjegyekből származik mindaddig, amíg az nem
válik a TARGET2 ügyletekből származó eurorendszer-beli kötelezettségek részévé.
2. Az euroövezet hitelintézeteinek euróban denominált monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos kötelezett
ségei, beleértve a következőket:
a) folyószámlák, beleértve a Alapokmány 19.1. cikke szerinti kötelező tartalék követelményeit (a HPM 2.1.
forrástétele);
b) az eurorendszer betételhelyezési lehetősége alapján betétként elhelyezett összegek (a HPM 2.2. forrástétele);
c) lekötött betétek (a HPM 2.3. forrástétele);
d) a finomhangoló passzív oldali műveletekből eredő kötelezettségek (a HPM 2.4. forrástétele);
e) a pótlólagos fedezetbekéréshez kapcsolódó betétek (a HPM 2.5. forrástétele).
3. Nemteljesítő eurorendszer-beli szerződő felek betéti kötelezettségei, amelyeket visszaminősítettek a HPM 2.1.
forrástételéből.
4. Az NKB-k eurorendszeren belüli kötelezettségei, amelyek az EKB-nak kibocsátott saját váltókból erednek,
amelyek az EKB/2000/7 iránymutatás I. mellékletének 3.3. fejezete alapján az EKB adósságlevelek kiadását
fedezik (a HPM 10.2. forrástétele).
5. A forgalomban lévő eurobankjegyekkel kapcsolatos, eurorendszeren belüli nettó kötelezettségek, beleértve
azokat, amelyek e határozat 4. cikkének alkalmazásából erednek (a HPM 10.3. forrástételének része).
6. A TARGET2 ügyletekből eredő, a referencia-kamatlábon kamatozó, eurorendszeren belüli nettó kötelezettségek
(a HPM 10.4. forrástételének része).
B. Az egyes NKB-k számításba bevonható forrásainak összegét a Központi Bankok Európai Rendszerében a számvitel
és számviteli beszámoló jogi keretéről szóló, 2006. november 10-i EKB/2006/16 iránymutatásban (**) meghatá
rozott harmonizált számviteli elvekkel és szabályokkal összhangban kell kiszámítani.

___________
(*) HL L 207., 2006.7.28., 39. o.
(**) HL L 348., 2006.12.11., 1. o.”
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2. Az EKB/2001/16 határozat II. mellékletének helyébe a következő szöveg lép:
„II. MELLÉKLET
SZÁMÍTÁSBA BEVONHATÓ ESZKÖZÖK
A. A számításba bevonható eszközök – minden más tétel kizárásával – a következőket foglalják magukban:
1. Az euroövezeti hitelintézeteknek az euróban denominált monetáris politikai műveletekkel kapcsolatban nyújtott
kölcsönök (a HPM 5. eszköz tétele).
2. Monetáris politikai célokból tartott értékpapírok (a HPM 7.1. eszköztétele).
3. Eurorendszeren belüli, az Alapokmány 30. cikke szerint az EKB-nak átadott devizatartalékokat megtestesítő
eszközöknek megfelelő követelések, az arany kivételével (a HPM 9.2. eszköztételének része).
4. A forgalomban lévő eurobankjegyekre vonatkozó, eurorendszeren belüli nettó követelések, beleértve azokat is,
amelyek e határozat 4. cikke alkalmazásából erednek (a HPM 9.4. eszköztételének része).
5. A TARGET2 ügyletekből eredő, a referencia-kamatlábon kamatozó, eurorendszeren belüli nettó kötelezettségek
(a HPM 9.5. eszköztételének része).
6. Arany, beleértve az EKB-nak átadott aranyra vonatkozó olyan összegű követeléseket, amely lehetővé teszi az
egyes NKB-k számára, hogy aranyukból elkülönítsenek az összes NKB által elkülönített arany teljes mennyi
ségében a jegyzett tőkében alkalmazandó részesedésüknek megfelelő részt (a HPM 1. eszköztétele és 9.2.
eszköztételének része).
E határozat alkalmazásában és legalább a 2007. pénzügyi év monetáris jövedelmének kiszámításáig az aranyat a
2002. december 31-i, unciánként euróban meghatározott aranyár alapján kell értékelni.
7. Az EKB/2006/9 iránymutatás alapján előszállított és azt követően, a készpénzcsere dátumát megelőzően forga
lomba 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 TARGET2 ügyletekből származó eurorendszer-beli követelések részévé nem
válik.
8. Az eurorendszer hitelműveleteivel összefüggésben az eurorendszer-beli szerződő felek nemteljesítéséből szár
mazó, fennálló követelések, és/vagy pénzügyi eszközök vagy (harmadik felekkel szembeni) követelések,
amelyeket az eurorendszer hitelműveleteivel összefüggésben a nemteljesítő eurorendszer-beli szerződő felek
által nyújtott biztosíték végrehajtásával összefüggésben érvényesítettek vagy szereztek meg, amelyeket visszami
nősítettek a HPM 5. eszköztételéből (a HPM 11.6. eszköztétele részeként).
B. Az egyes NKB-k számításba bevonható eszközeinek értékét az EKB/2006/16 iránymutatásban meghatározott
harmonizált számviteli elvekkel és szabályokkal összhangban kell kiszámítani.”
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