
РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА 

от 20 март 2013 година 

относно правилата за използване като обезпечение за операциите по паричната политика на 
Евросистемата на собствено ползвани необезпечени държавно гарантирани банкови облигации 

(ЕЦБ/2013/6) 

(2013/169/ЕС) 

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА, 

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския 
съюз, и по-специално член 127, параграф 2, първо тире от него, 

като взе предвид Устава на Европейската система на централните 
банки и на Европейската централна банка, и по-специално член 
3.1, първо тире и членове 12.1, 14.3 и 18.2 от него, 

като има предвид, че: 

(1) Съгласно член 18.1 от Устава на Европейската система на 
централните банки и на Европейската централна банка 
Европейската централна банка (ЕЦБ) и националните 
централни банки на държавите членки, чиято парична 
единица е еврото (наричани по-долу „НЦБ“), могат да 
осъществяват кредитни операции с кредитните 
институции и други участници на пазара, при които пред 
оставянето на заеми се основава на адекватни обез 
печения. Стандартните условия, при които ЕЦБ и НЦБ 
са готови да извършват кредитни операции, включително 
критериите, определящи допустимостта на обезпечения за 
целите на кредитни операции на Евросистемата, са уста 
новени в приложение I към Насоки ЕЦБ/2011/14 от 
20 септември 2011 г. относно инструментите и проце 
дурите на паричната политика на Евросистемата ( 1 ) 

(2) Съгласно раздел 1.6 от приложение I към Насоки 
ЕЦБ/2011/14 Управителният съвет може по всяко време 
да променя инструментите, условията, критериите и 
процедурите за извършването на операции по паричната 
политика на Евросистемата. 

(3) Прякото използване на собствено ползвани необезпечени 
държавно гарантирани банкови облигации и непрякото 
използване на такива облигации, когато те са включени 
в пула от обезпечени облигации, емитирани от същия 
контрагент, който е емитирал необезпечените банкови 
облигации, или от лица, които са в тесни връзки с този 
контрагент, следва да бъде изцяло изключено като обез 
печение за операции по паричната политика на Евросис 
темата от 1 март 2015 г. При извънредни обстоятелства 
Управителният съвет може да предостави временни 
дерогации от тази забрана на контрагенти, участващи в 
операции по паричната политика на Евросистемата. 

(4) Условията на това изключение следва да бъдат установени 
в решение на ЕЦБ, 

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ: 

Член 1 

Промени в правилата за използване като обезпечение на 
собствено ползвани необезпечени държавно гарантирани 

банкови облигации 

1. От 1 март 2015 г. необезпечени банкови облигации, 
емитирани от контрагента, който ги използва, или от лица, 
които са в тесни връзки с контрагента, и изцяло гарантирани 
от един или няколко публичноправни субекта от Европейското 
икономическо пространство (ЕИП), които имат право да събират 
данъци, не могат повече да се използват като обезпечение за 
операциите по паричната политика на Евросистемата от този 
контрагент както: а) пряко; така и б) непряко, когато те са 
включени в пула от обезпечени облигации, емитирани от 
същия контрагент, който е емитирал необезпечените банкови 
облигации, или от лица, които са в тесни връзки с този 
контрагент. 

2. В извънредни случаи Управителният съвет може да вземе 
решение за временни дерогации от забраната, установена в 
параграф 1, за максимален срок от три години. Искане за 
дерогация се придружава от план за финансиране, в който е 
посочено как собственото ползване на необезпечени държавно 
гарантирани банкови облигации от отправилия искането 
контрагент ще бъде преустановено постепенно, до не по-късно 
от три години след предоставянето на дерогацията. 

3. В случай на несъответствие между настоящото решение, 
Насоки ЕЦБ/2011/14 и Насоки ЕЦБ/2013/4 от 20 март 
2013 г. относно допълнителни временни мерки по отношение 
на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост 
на обезпечения ( 2 ), въведени в изпълнение на национално ниво 
от НЦБ, настоящото решение има предимство. 

Член 2 

Влизане в сила 

Настоящото решение влиза в сила на 22 март 2013 година. 

Съставено във Франкфурт на Майн на 20 март 2013 година. 

Председател на ЕЦБ 

Mario DRAGHI
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( 1 ) ОВ L 331, 14.12.2011 г., стр. 1. ( 2 ) Вж. стр. 23 от настоящия брой на Официален вестник.
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