
DECYZJE 

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO 

z dnia 21 marca 2012 r. 

zmieniająca decyzję EBC/2011/25 w sprawie dodatkowych tymczasowych środków dotyczących 
operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń 

(EBC/2012/4) 

(2012/180/UE) 

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
w szczególności art. 127 ust. 2 tiret pierwsze, 

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Central
nych i Europejskiego Banku Centralnego (zwany dalej „Statutem 
ESBC”), w szczególności art. 3 ust. 1 i art. 18 ust. 2, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Zgodnie z art. 18 ust. 1 Statutu ESBC Europejski Bank 
Centralny (EBC) i krajowe banki centralne państw człon
kowskich, których walutą jest euro (zwane dalej „KBC”), 
mogą dokonywać właściwie zabezpieczonych operacji 
kredytowych z instytucjami kredytowymi oraz innymi 
uczestnikami rynku. Kryteria kwalifikowania zabezpie
czeń na potrzeby operacji polityki pieniężnej Eurosys
temu zostały określone w załączniku I do wytycznych 
EBC/2011/14 z dnia 20 września 2011 r. w sprawie 
instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosyste
mu ( 1 ) (zwanym dalej „dokumentacją ogólną”). 

(2) KBC nie powinny być zobowiązane do przyjmowania 
jako zabezpieczenia operacji kredytowych Eurosystemu 
kwalifikowanych obligacji bankowych gwarantowanych 
przez państwo członkowskie w ramach programu Unii 
Europejskiej/Międzynarodowego Funduszu Walutowego 
lub przez państwo członkowskie, którego ocena kredy
towa nie jest zgodna z wartością referencyjną określającą 
minimalne wymogi Eurosystemu w zakresie wysokiej 
jakości kredytowej. 

(3) Środek taki może być stosowany tymczasowo. Powinien 
on zatem zostać wprowadzony w drodze zmiany decyzji 
EBC/2011/25 z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie 
dodatkowych tymczasowych środków dotyczących 
operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania 
zabezpieczeń ( 2 ), 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Zmiana decyzji EBC/2011/25 

W decyzji EBC/2011/25 dodaje się art. 4a w brzmieniu: 

„Artykuł 4a 

Przyjmowanie określonych obligacji bankowych 
gwarantowanych przez państwo jako zabezpieczenia 

1. KBC nie są zobowiązane do przyjmowania jako zabez
pieczenia operacji kredytowych Eurosystemu kwalifikowa
nych obligacji bankowych gwarantowanych przez państwo 
członkowskie w ramach programu Unii Europejskiej/Między
narodowego Funduszu Walutowego lub przez państwo 
członkowskie, którego ocena kredytowa nie jest zgodna 
z wartością referencyjną określającą minimalne wymogi Euro
systemu w zakresie wysokiej jakości kredytowej w odniesieniu 
do emitentów i gwarantów aktywów rynkowych zgodnie 
z pkt 6.3.1 i 6.3.2 dokumentacji ogólnej. 

2. KBC informują Radę Prezesów o każdym przypadku 
nieprzyjęcia papierów wartościowych opisanych w ust. 1 
jako zabezpieczenia.”. 

Artykuł 2 

Wejście w życie 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 23 marca 2012 r. 

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 21 marca 
2012 r. 

Mario DRAGHI 
Prezes EBC
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( 1 ) Dz.U. L 331 z 14.12.2011, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 341 z 22.12.2011, s. 65.
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