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AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2015/297 HATÁROZATA
(2014. december 15.)
az azon tagállamok nemzeti központi bankjai monetáris jövedelmének felosztásáról, amelyeknek
pénzneme az euro című EKB/2010/23 határozat módosításáról (EKB/2014/56)
Az EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak
32.2. cikkére és 32.7. cikkére,
mivel:
(1)

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

(2)

Az EKB/2014/40 határozat (2) és az EKB/2014/45 határozat (3) fényében a számításba bevonható eszközöket ki
kell igazítani a monetáris politikai célból tartott értékpapírok elidegenítéséből eredő nyereségek és veszteségek
figyelembevétele érdekében, az elidegenítéstől a következő negyedév végig tartó időszak tekintetében.

(3)

Figyelemmel arra, hogy az egy éves vagy annál hosszabb lejáratú monetáris politikai műveletek után felhalmozott
kamatok a művelet végén történő beszedésük előtt összevonásra kerülnek, ki kell igazítani a számításba
bevonható források és a számításba bevonható eszközök EKB/2010/23 határozat I. és II. melléklete alapján
történő kiszámítását.

(4)

Az EKB/2010/23 határozatot ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk
Módosítás
Az EKB/2010/23 határozat I és II. melléklete helyébe az e határozat I. és II. mellékletében szereplő szöveg lép.
2. cikk
Hatálybalépés
Ez a határozat 2014. december 31-én lép hatályba.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2014. december 15-én.
az EKB elnöke
Mario DRAGHI

(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) EKB/2014/40 határozat (2014. október 15.) a harmadik fedezettkötvény-vásárlási program végrehajtásáról (HL L 335., 2014.11.22.,
22. o.).
(3) (EU) 2015/5 európai központi banki határozat (2014. november 19.) az eszközfedezetű értékpapír-vásárlási program végrehajtásáról
(EKB/2014/45) (HL L 1., 2015.1.6., 4. o.).
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I. MELLÉKLET
„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 eurorendszerhez csatlakozó NKB-k vonatkozásában a
»forgalomban lévő bankjegyek« fogalma:
a) magában foglalja az NKB-k által kibocsátott és nemzeti valutaegységben denominált bankjegyeket; és
b) csökkentendő 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 NKB azon kötelezettsége, amely az
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 eurorend
szeren belüli kötelezettségek részévé.
2. Az euroövezet hitelintézeteinek euróban denominált monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos kötelezettségei,
beleértve a következők bármelyikét:
a) folyószámlák, beleértve a KBER Alapokmányának 19.1. cikke szerinti kötelező tartalék követelményeit (a HPM
2.1. forrástétele);
b) az eurorendszer betéti rendelkezésre állása alapján betétként elhelyezett összegek (a HPM 2.2. forrástétele);
c) lekötött betétek (a HPM 2.3. forrástétele);
d) a finomhangoló penziós műveletekből eredő kötelezettségek (a HPM 2.4. forrástétele);
e) a fedezetkiegészítési felhívásokhoz kapcsolódó betétek (a HPM 2.5. forrástétele).
3. Nemteljesítő eurorendszerbeli szerződő felek betéti kötelezettségei, amelyeket visszaminősítettek a HPM 2.1. forrás
tételéből.
4. Az NKB-k eurorendszeren belüli kötelezettségei, amelyek az EKB-kötvényeknek az EKB/2014/11 iránymutatás (1)
I. mellékletének 3.3. fejezete alapján történő kibocsátásából erednek (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).
7. Az egyes NKB-k által az egy éves vagy annál hosszabb lejáratú monetáris politikai kötelezettségek után a
negyedév végén elkönyvelt, felhalmozódott kamat (a HPM 12.2. forrástételének része).
B. Az egyes NKB-k számításba bevonható forrásainak összegét az EKB/2010/20 iránymutatásban meghatározott
harmonizált számviteli elvekkel és szabályokkal összhangban kell kiszámítani.
(1) EKB/2011/14 iránymutatás (2011. szeptember 20.) az eurorendszer monetáris politikai eszközeiről és eljárásairól
(HL L 331., 2011.12.14., 1. o.).”
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II. MELLÉKLET
„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. eszköztétele).
2. Monetáris politikai célokból tartott értékpapírok (a HPM 7.1. eszköztételének része).
3. Eurorendszeren belüli, a KBER Alapokmányának 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 mennyiségében a
jegyzett tőkében alkalmazandó részesedésüknek megfelelő részt (a HPM 1. eszköztétele és 9.2. eszköztételének
része).
E határozat alkalmazásában 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
forgalomba került eurobankjegyekből származó követelések (a készpénzcsere dátumáig a HPM 4.1. eszköztétele
részeként, és azt követően a HPM 9.5. eszköztétele szerinti levelezőbanki számlák részeként), azonban csak addig,
amíg az ilyen követelés a TARGET2 ügyletekből származó eurorendszeren belüli követelések részévé nem válik.
8. Az eurorendszer hitelműveleteivel összefüggésben az eurorendszer szerződő feleinek nemteljesítéséből származó,
fennálló követelések, és/vagy pénzügyi eszközök vagy (harmadik felekkel szembeni) követelések, amelyeket az
eurorendszer hitelműveleteivel összefüggésben az eurorendszer nemteljesítő szerződő felei által biztosított fedezet
végrehajtásával összefüggésben érvényesítettek vagy szereztek meg, amelyeket visszaminősítettek a HPM 5. eszköz
tételéből (a HPM 11.6. eszköztétele részeként).
9. Az egyes NKB-k által az egy éves vagy annál hosszabb lejáratú monetáris politikai eszközök után a negyedév
végén elkönyvelt, felhalmozódott kamat (a HPM 11.5. eszköztételének része).
B. Az egyes NKB-k számításba bevonható eszközeinek értékét az EKB/2010/20 iránymutatásban meghatározott
harmonizált számviteli elvekkel és szabályokkal összhangban kell kiszámítani.”

