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IRÁNYMUTATÁSOK
AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2015/1575 IRÁNYMUTATÁSA
(2015. szeptember 4.)
az eszközök és források nemzeti központi bankok által történő belföldi kezelésének műveleteiről
szóló EKB/2014/9 iránymutatás módosításáról (EKB/2015/28)
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
12.1. és 14.3. cikkére,
mivel:
(1)

Az Európai Központi Bank EKB/2014/9 iránymutatása (1) meghatározza az azon tagállamok, amelyek pénzneme
az euro, nemzeti központi bankjai (a továbbiakban: NKB-k) által a saját kezdeményezésükre az eszközökkel és
forrásokkal végzett belföldi műveletek során követendő általános elveket.

(2)

Az ECB/2014/9 iránymutatás 2. cikkének e) pontja az euro repopiaci kínálati kamatát (Eurepo index) határozta
meg mint a fedezettel rendelkező betétek piaci kamatát az euróban meghatározott lekötött betétek esetében.
2015. január 2-án az Eurepo index megszűnt. A fedezettel rendelkező betétek piaci kamata a hazai fizetőesz
közben meghatározott lekötött betétek esetében a hasonló lejáratú betétekre vonatkozó STOXX EUR GC
összevont index lesz.

(3)

Ezért az EKB/2014/9 iránymutatást megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYMUTATÁST:

1. cikk
Módosítás
Az EKB/2014/9 iránymutatás 2. cikke e) pontjának helyébe az alábbi szöveg lép:
„e) »fedezettel rendelkező betétek piaci kamata« (secured market rate): a) a hazai fizetőeszközben meghatározott
lekötött betétek vonatkozásában a hasonló lejáratú betétekre vonatkozó STOXX EUR GC összevont index; és b) a
külföldi fizetőeszközben meghatározott lekötött betétek vonatkozásában egy összehasonlítható kamat;”

2. cikk
Hatálybalépés
Ez az iránymutatás az NKB-kkal történő közlése napján lép hatályba.
(1) Az Európai Központi Bank EKB/2014/9 iránymutatása (2014. február 20.) az eszközök és források nemzeti központi bankok által
történő belföldi kezelésének műveleteiről (2014/304/EU) (HL L 159., 2014.5.28., 56. o.).
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3. cikk
Címzettek
Ennek az iránymutatásnak az NKB-k a címzettjei.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2015. szeptember 4-én.
az EKB Kormányzótanácsa részéről
az EKB elnöke
Mario DRAGHI

