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AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK HATÁROZATA
(2012. december 19.)
a devizában denominált fedezetek elfogadhatóságára vonatkozó szabályok ideiglenes változásáról
(EKB/2012/34)
(2013/35/EU)
AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

(4)

Az eurorendszer monetáris politikai eszközeiről és eljá
rásairól szóló EKB/2011/14 iránymutatás módosításáról
szóló EKB/2012/25 iránymutatást (4) 2012. november
26-án fogadta el a Kormányzótanács. A módosítás
egyik oka az eurorendszer monetáris politikai keretrend
szerén belül elfogadható forgalomképes adósságinst
rumentumok kamatszelvény-struktúráinak felsorolása
volt.

(5)

Egyes, az EKB/2012/18 iránymutatás 5a. cikke alapján
jelenleg elfogadható, devizában denominált forgalom
képes adósságinstrumentumoknak az értékpapír deviza
neméhez kapcsolódó pénzpiaci kamathoz igazodó
indexhez kapcsolt, felár nélküli változó kamatozású
kamatszelvényük van. Ezen instrumentumok elfogadható
sága 2013. január 3-tól kezdve megszűnne, azaz attól a
naptól kezdve, amikor az EKB/2011/14 iránymutatás
legutóbbi módosításai hatályba lépnek. Mindazonáltal a
Kormányzótanács megítélése szerint a devizában denomi
nált forgalomképes adósságinstrumentumoknak meg kell
őrizniük az eurorendszer monetáris politikai művelete
iben fedezetként történő átmeneti elfogadhatóságukat,
tekintet nélkül arra, hogy azok kamatszelvényei egy
eurótól eltérő kamathoz, vagy egy nem euroövezeti inflá
ciós indexhez kötöttek-e. Erre tekintettel a Kormányzóta
nács akként határozott, hogy felfüggeszti az
EKB/2011/14 iránymutatásnak az ilyen eszközök elfo
gadhatóságának folyamatosságát megakadályozó rendel
kezését.

(6)

A megfelelő monetáris politikai transzmissziós mecha
nizmus biztosítása érdekében az ebben a határozatban
foglalt további intézkedések átmenetileg alkalmazhatók,
amíg a Kormányzótanács megítélése szerint azokra a
továbbiakban már nincs szükség,

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. cikkére, valamint a 14.3. cikkére, összefüggésben a
3.1. cikk első francia bekezdésével és a 18.2. cikkel,
mivel:
(1)

A Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai
Központi Bank Alapokmányának 18.1. cikke szerint az
Európai Központi Bank (EKB) és azon tagállamok
nemzeti központi bankjai (a továbbiakban: NKB-k),
amelyek pénzneme az euro, hitelműveleteket végezhetnek
hitelintézetekkel és más piaci szereplőkkel megfelelő
fedezet mellett történő hitelnyújtás révén. Az eurorend
szer monetáris politikai eszközeiről és eljárásairól szóló,
2011. szeptember 20-i EKB/2011/14 iránymutatás (1) I.
melléklete határozza meg azokat az általános feltételeket,
amelyek alapján az EKB és az NKB-k készek hitelműve
leteket végrehajtani, ide értve az eurorendszer hitelműve
leteihez alkalmazandó fedezetek elfogadhatósági követel
ményeit.

(2)

Az EKB/2011/14 iránymutatás I. mellékletének 1.6.
szakaszában foglaltak alapján a Kormányzótanács az
eurorendszer monetáris politikai műveletei végrehajtá
sának eszközeit, feltételeit, követelményeit és eljárásait
bármikor megváltoztathatja.

(3)

Az eurorendszer monetáris politikai műveleteiben részt
vevő szerződő felek számára történő likviditásbővítés
javítása érdekében 2012. szeptember 6-án a Kormányzó
tanács úgy határozott, hogy az eurorendszer monetáris
politikai műveleteiben fedezetként felhasználható
eszközök elfogadhatóságát meghatározó követelményeket
átmenetileg bővíteni kell, a monetáris politikai műveletek
tekintetében elfogadható eszközökként elfogadva a font
sterlingben, jenben vagy USA-dollárban denominált
forgalomképes adósságinstrumentumokat. A Kormányzó
tanács határozatát az eurorendszer refinanszírozási műve
leteivel és a fedezetek elfogadhatóságával kapcsolatos
további átmeneti intézkedésekről és az EKB/2007/9
iránymutatás módosításáról szóló, 2012. augusztus 2-i
EKB/2012/18 iránymutatást (2) módosító EKB/2012/23
iránymutatás (3) hajtotta végre 2012. október 10-én.

(1) HL L 331., 2011.12.14., 1. o.
(2) HL L 218., 2012.8.15., 20. o.
(3) HL L 284., 2012.10.17., 14. o.

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk
Az

EKB/2011/14 iránymutatás I. melléklete
rendelkezéseinek felfüggesztése

egyes

(1)
Az EKB/2011/14 iránymutatás I. melléklete 6.2.1.1. cikke
(1) bekezdésének b) pontjában meghatározott, az eurorend
szernek a kamatszelvények vonatkozásában irányadó minimum
követelményei a 2. cikkben foglaltakkal összhangban a devi
zában denominált forgalomképes adósságinstrumentumok
tekintetében felfüggesztésre kerülnek.
(4) HL L 348., 2012.12.18., 30. o.
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(2)
Az ezen határozat és a nemzeti szinten az NKB-k által
végrehajtott EKB/2011/14 iránymutatás közötti eltérés esetén ez
a határozat alkalmazandó.

range”, „range accrual”, „ratchet” vagy hasonló összetett struktúrá
kat, az eurorendszer monetáris politikai műveletei során elfo
gadhatónak minősülnek.

(3)
Az ezen határozat és a nemzeti szinten az NKB-k által
végrehajtott EKB/2012/18 iránymutatás közötti eltérés esetén ez
a határozat alkalmazandó.

(2)
Az EKB a Kormányzótanács jóváhagyását követően a
honlapján (www.europa.ecb.eu) közzéteheti az 1. bekezdésben
hivatkozottakon felüli további elfogadható referencia-devizaka
matlábak listáját.

(4)
Az NKB-k e határozat eltérő rendelkezésének hiányában
továbbra is alkalmazzák az EKB/2011/14 és az EKB/2012/18
iránymutatás valamennyi rendelkezését.
2. cikk
Egyes, font sterlingben, jenben vagy USA-dollárban
denominált
eszközök
fedezetként
történő
elfogadhatóságának folyamatossága
(1)
Az EKB/2012/18 iránymutatás 5a. cikke alapján elfogad
ható olyan adósságinstrumentumok, amelyek kamatszelvényei
az értékpapír devizaneméhez kötődő egyetlen pénzpiaci
kamathoz vagy olyan inflációs indexekhez kötöttek, amelyek
az adott ország vonatkozásában nem tartalmaznak „discrete

3. cikk
Hatálybalépés
Ez a határozat 2013. január 3-án lép hatályba.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2012. december 19-én.
az EKB elnöke
Mario DRAGHI

