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ROZHODNUTÍ
ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY
ze dne 21. března 2012,
kterým se mění rozhodnutí ECB/2011/25 o dodatečných dočasných opatřeních týkajících se
refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění
(ECB/2012/4)
(2012/180/EU)
RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména
na čl. 127 odst. 2 první odrážku této smlouvy,

Článek 1

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank
a Evropské centrální banky (dále jen „statut ESCB“), a zejména
na čl. 3.1 první odrážku a článek 18.2 tohoto statutu,

V rozhodnutí ECB/2011/25 se vkládá nový článek 4a, který zní:

vzhledem k těmto důvodům:
(1)

(2)

(3)

Podle článku 18.1 statutu ESCB mohou Evropská
centrální banka (ECB) a národní centrální banky člen
ských států, jejichž měnou je euro, provádět úvěrové
operace s úvěrovými institucemi a ostatními účastníky
trhu s tím, že úvěry jsou dostatečně zajištěny. Kritéria,
podle kterých se určuje způsobilost zajištění pro účely
operací měnové politiky Eurosystému, jsou stanovena
v příloze I obecných zásad ECB/2011/14 ze dne 20. září
2011 o nástrojích a postupech měnové politiky Eurosys
tému (1) (dále jen „obecná dokumentace“).
Národní centrální banky by neměly mít povinnost
přijímat jako zajištění pro úvěrové operace Eurosystému
způsobilé bankovní dluhopisy zaručené členským státem,
na který se vztahuje program Evropské unie / Mezinárod
ního měnového fondu, nebo zaručené členským státem,
jehož úvěrové hodnocení nesplňuje referenční hodnotu
Eurosystému pro minimální požadavek na vysoké
úvěrové standardy.
Takové opatření lze uplatňovat dočasně. Toto opatření
by proto mělo být zavedeno změnou rozhodnutí
ECB/2011/25 ze dne 14. prosince 2011 o dodatečných
dočasných opatřeních týkajících se refinančních operací
Eurosystému a způsobilosti zajištění (2),

(1) Úř. věst. L 331, 14.12.2011, s. 1.
(2) Úř. věst. L 341, 22.12.2011, s. 65.

Změna

„Článek 4a
Přijímání některých státem zaručených bankovních
dluhopisů
1.
Národní centrální banky nejsou povinny přijímat jako
zajištění pro úvěrové operace Eurosystému způsobilé
bankovní dluhopisy zaručené členským státem, na který se
vztahuje program Evropské unie / Mezinárodního měnového
fondu, nebo zaručené členským státem, jehož úvěrové
hodnocení nesplňuje referenční hodnotu Eurosystému pro
minimální požadavek na vysoké úvěrové standardy pro
emitenty a ručitele obchodovatelných aktiv podle oddílů
6.3.1 a 6.3.2 obecné dokumentace.
2.
Jestliže se národní centrální banky rozhodnou nepři
jmout cenné papíry uvedené v odstavci 1 jako zajištění,
uvědomí o tom Radu guvernérů.“
Článek 2
Vstup v platnost
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 23. března 2012.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 21. března 2012.
Prezident ECB
Mario DRAGHI

