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РЕШЕНИЯ
РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА
от 21 март 2012 година
за изменение на Решение ЕЦБ/2011/25 относно допълнителни временни мерки по отношение на
операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения
(ЕЦБ/2012/4)
(2012/180/ЕС)
УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

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 (наричан по-долу
„Устава на ЕСЦБ“), и по-специално член 3.1, първо тире и
член 18.2 от него,
като има предвид, че:
(1)

(2)

(3)

Съгласно член 18.1 от Устава на ЕСЦБ Европейската
централна банка (ЕЦБ) и националните централни банки
на държавите-членки, чиято валута е еврото (наричани
по-долу „НЦБ“), могат да осъществяват кредитни
операции с кредитните институции и други участници
на пазара, при които предоставянето на заеми се
основава на адекватни обезпечения. Критериите за
определяне на допустимостта на обезпечения за целите
на операциите по паричната политика на Евросистемата
са установени в приложение I към Насоки ЕЦБ/2011/14
от 20 септември 2011 г. относно инструментите и проце
дурите на паричната политика на Евросистемата (1)
(наричано по-долу „обща документация“).
НЦБ не следва да бъдат задължени да приемат като обез
печение при кредитни операции на Евросистемата
допустими банкови облигации, гарантирани от държавачленка по програма на Европейския съюз/Международния
валутен фонд или от държава-членка, чиято кредитна
оценка не отговаря на бенчмарка на Евросистемата за
установяване на нейното минимално изискване за
високи кредитни стандарти.
Такава мярка може да се прилага временно. Следователно
тази мярка следва да бъде въведена чрез изменение на
Решение ЕЦБ/2011/25 от 14 декември 2011 г. относно
допълнителни временни мерки по отношение на операции
по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на
обезпечения (2),

(1) ОВ L 331, 14.12.2011 г., стр. 1.
(2) ОВ L 341, 22.12.2011 г., стр. 65.

Член 1
Изменение
В Решение ЕЦБ/2011/25 се добавя следният член 4а:
„Член 4а
Приемане на определени
банкови облигации

държавно

гарантирани

1.
НЦБ не следва да бъдат задължени да приемат като
обезпечение при кредитни операции на Евросистемата
допустими банкови облигации, гарантирани от държавачленка по програма на Европейския съюз/Международния
валутен фонд или от държава-членка, чиято кредитна
оценка не е в съответствие с бенчмарка на Евросистемата за
установяване на нейното минимално изискване за високи
кредитни стандарти за емитенти или гаранти на търгуеми
активи в съответствие с раздели 6.3.1 и 6.3.2 от общата
документация.
2.
НЦБ информират Управителния съвет когато решат да
не приемат като обезпечение ценните книжа, описани в
параграф 1.“
Член 2
Влизане в сила
Настоящото решение влиза в сила на 23 март 2012 г.

Съставено във Франкфурт на Майн на 21 март 2012 година.
Председател на ЕЦБ
Mario DRAGHI

