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IRÁNYMUTATÁSOK
AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2015/732 IRÁNYMUTATÁSA
(2015. április 16.)
az eurorendszer monetáris politikához kötődő keretének végrehajtásáról szóló (EU) 2015/510
európai központi banki iránymutatás (EKB/2014/60) módosításáról (EKB/2015/20)
Az Európai Központi Bank Kormányzótanácsa,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 127. cikke (2) bekezdésének első francia
bekezdésére,
tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak
3.1. cikke első francia bekezdésére, 9.2., 12.1., 14.3. és 18.2. cikkére, valamint a 20. cikke első bekezdésére,
mivel:
(1)

Az egységes monetáris politika elérése magával vonja azon eszközök, instrumentumok és eljárások meghatá
rozását, amelyeket az eurorendszer, amely az Európai Központi Bankból (EKB) és azon tagállamok nemzeti
központi bankjaiból (a továbbiakban: NKB-k) áll, amelyek pénzneme az euro, alkalmaz annak érdekében, hogy e
politika végrehajtása egységes módon történjen azokban a tagállamokban, amelyek pénzneme az euro.

(2)

A Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányának (a továbbiakban: a KBER
Alapokmánya) 12.1. cikkére tekintettel az EKB hatáskörrel rendelkezik az Unió egységes monetáris politikájának
kialakítására, valamint az annak megfelelő végrehajtásához szükséges iránymutatások elfogadására. A KBER
Alapokmányának 14.3. cikkével összhangban az NKB-k kötelesek arra, hogy az ilyen iránymutatásoknak
megfelelően járjanak el. Erre tekintettel ennek az iránymutatásnak az eurorendszer a címzettje. Az ebben az
iránymutatásban meghatározott szabályokat az NKB-k a szerződéses, illetve szabályozási rendelkezéseikben
hajtják végre. Az ügyfeleknek meg kell felelniük az NKB-k által a szerződéses, illetve szabályozási rendelkezé
seikben végrehajtott e szabályoknak.

(3)

A KBER alapokmánya 18.1. cikkének első francia bekezdése lehetővé teszi az eurorendszer számára, hogy
műveleteket végezzen a pénzügyi piacokon követelések és forgalomképes eszközök végleges (azonnali vagy
határidős) vagy visszavásárlási megállapodás keretében történő eladásával és vásárlásával, valamint kölcsönbe
adásával vagy vételével, mind euróban, mind egyéb pénznemekben, valamint nemesfémekben. A 18.1. cikk
második francia bekezdése lehetővé teszi az eurorendszer számára, hogy hitelműveleteket végezzen hitelintéze
tekkel és más piaci szereplőkkel.

(4)

Az eurorendszer ügyfélkockázattal szembeni védelme érdekében a KBER Alapokmánya 18.1. cikkének második
francia bekezdése úgy rendelkezik, hogy amikor az eurorendszer hitelműveleteket végez hitelintézetekkel és más
piaci szereplőkkel, a hitelnyújtásra megfelelő fedezet mellett kerüljön sor.

(5)

Az ügyfelek közötti egyenlő bánásmód biztosítása, valamint a működési hatékonyság és az átláthatóság fokozása
érdekében az eszközöknek azon tagállamokban, amelyek pénzneme az euro, egységes feltételeknek kell
megfelelniük ahhoz, hogy az eurorendszer hitelműveletei céljára fedezetként elfogadhatóak legyenek.

(6)

Az eurorendszer a fedezetként elfogadható eszközökre vonatkozó egységes keretet alakított ki annak érdekében,
hogy az eurorendszer valamennyi hitelműveletére harmonizált módon, ezen iránymutatás végrehajtása útján
kerüljön sor azokban a tagállamokban, amelyek pénzneme az euro.

(7)

Az (EU) 2015/510 európai központi banki iránymutatást (EKB/2014/60) (1) módosítani kell annak érdekében,
hogy tükrözze az eurorendszer fedezetekre vonatkozó keretének a forgalomképes eszközök elfogadható
kamatszelvény-struktúráihoz kapcsolódó változásait.

(1) Az Európai Központi Bank 2014. december 19-i (EU) 2015/510 iránymutatása az eurorendszer monetáris politikához kötődő keretének
végrehajtásáról (EKB/2014/60) (HL L 91., 2015.4.2., 3. o.).
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Ezért az (EU) 2015/510 iránymutatást (EKB/2014/60) megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYMUTATÁST:

1. cikk
Az (EU) 2015/510 iránymutatás (EKB/2014/60) 63. cikke helyébe a következő szöveg lép:
„63. cikk
A forgalomképes eszközök elfogadható kamatszelvény-struktúrái
(1) Az elfogadhatóság érdekében a hitelviszonyt megtestesítő értékpapíroknak a végső visszavásárlásig az alábbi
kamatszelvény-struktúrák egyikével kell rendelkezniük:
a) olyan rögzített kamatozású, kamat nélküli, vagy többlépcsős kamatszelvények, amelyek előre meghatározott
kamatfizetési struktúrával és előre meghatározott kamatértékkel rendelkeznek, és nem eredményezhetnek negatív
pénzáramlást; vagy
b) olyan változó kamatozású kamatszelvények, amelyek nem eredményezhetnek negatív pénzáramlást, és
amelyek az alábbi struktúrával rendelkeznek: kamatszelvény kamatlába = (referencia-kamatláb * l) ± x,
továbbá f ≤ kamatszelvény kamatlába ≤ c, ahol:
i. a egy adott időpontban kizárólag az alábbiak egyike:
— euro pénzpiaci kamat, például EURIBOR, LIBOR, vagy hasonló indexek;
— egy állandó lejáratkori swap-érték, például CMS, EIISDA, EUSA;
— egy egyéves vagy annál rövidebb lejárattal rendelkező euroövezeti államkötvény, vagy számos ilyen
kötvény indexéhez kapcsolt hozam;
— egy euroövezeti inflációs index; és
ii. az f (alsó határ), c (felső határ), l (tőkeáttétel/tőkeáttétel-csökkenés) és x (biztosíték), olyan számok, amelyek –
amennyiben rendelkezésre állnak – vagy a kibocsátáskor előre meghatározottak, vagy idővel csak a kibocsá
táskor előre meghatározott pályán változhatnak meg, ahol az f és c értékek megegyeznek a nullával vagy
meghaladják azt, és az l értéke meghaladja a nullát az eszköz teljes élettartama alatt. Az inflációs indexhez
kacsolt referencia-kamatlábú változó kamatozású kamatszelvény esetében az l értéke egy.
(2) Az (1) bekezdésnek meg nem felelő kamatszelvény-struktúra nem elfogadható, ideértve azokat az eseteket is,
amikor a díjazási struktúrának csupán egy része, például a felár nem felel meg ezeknek.
(3) E cikk alkalmazásában, amennyiben a kamatszelvény – akár rögzített, akár változó kamatozású – többlépcsős
kamatszelvény, a vonatkozó kamatszelvény-struktúra értékelése az eszköz teljes futamidején alapul, visszatekintő és
előremutató szemlélettel.
(4) Az elfogadható kamatszelvény-struktúrák nem tartalmazhatnak kibocsátói opciókat, azaz a visszatekintő és
előremutató szemlélet alapján az eszköz teljes futamideje alatt a kibocsátó döntésétől függő változások a
kamatozásban nem elfogadhatók.”

2. cikk
Hatálybalépés és végrehajtás
(1)

Ez az iránymutatás az NKB-kkel történő közlése napján lép hatályba.

(2) Az NKB-k meghozzák azokat az intézkedéseket, amelyek az ezen iránymutatásnak való megfelelés érdekében
szükségesek, és azokat 2015. május 1-jétől alkalmazzák. Az NKB-k legkésőbb 2015. április 24-ig értesítik az EKB-t ezen
intézkedések szövegéről és az azokhoz kapcsolódó eszközökről.
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3. cikk
Címzettek
Ennek az iránymutatásnak címzettje az eurorendszer valamennyi központi bankja.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2015. április 16-án.
az EKB elnöke
Mario DRAGHI

