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AFGØRELSER
DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE
af 21. marts 2012
om ændring af afgørelse ECB/2011/25 om yderligere midlertidige foranstaltninger vedrørende
Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed
(ECB/2012/4)
(2012/180/EU)
STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led,
under henvisning til statutten for Det Europæiske System af
Centralbanker og Den Europæiske Centralbank (herefter
»ESCB-statutten«), særlig artikel 3.1, første led, og artikel 18.2,
og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

(3)

I henhold til ESCB-statuttens artikel 18.1 kan Den Euro
pæiske Centralbank (ECB) og de nationale centralbanker i
medlemsstater, der har euroen som valuta, (herefter »de
nationale centralbanker«) udføre lånetransaktioner med
kreditinstitutter og andre markedsdeltagere, hvor lån
ydes imod passende sikkerhed. Kriterierne for afgørelse
af belånbarheden af sikkerheder med henblik på Eurosy
stemets pengepolitiske operationer er fastlagt i bilag I til
retningslinje ECB/2011/14 af 20. september 2011 om
Eurosystemets pengepolitiske instrumenter og procedu
rer (1) (herefter »Dokumentationsgrundlaget«).
De nationale centralbanker bør ikke forpligtes til som
sikkerhed for Eurosystemets kreditoperationer at
modtage belånbare bankobligationer, som garanteres af
en medlemsstat, der er underlagt et program fra EU/Den
Internationale Valutafond, eller af en medlemsstat med en
kreditvurdering, som ikke opfylder Eurosystemets bench
mark for opstillingen af mindstekravet for høje kredit
standarder.
En sådan foranstaltning kan anvendes midlertidigt. Denne
foranstaltning bør derfor indføres ved at ændre afgørelse
ECB/2011/25 af 14. december 2011 om yderligere
midlertidige foranstaltninger vedrørende Eurosystemets
refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed (2), —

(1) EUT L 331 af 14.12.2011, s. 1.
(2) EUT L 341 af 22.12.2011, s. 65.

Artikel 1
Ændring
I afgørelse ECB/2011/25 indsættes som artikel 4a:
»Artikel 4a
Modtagelse af visse statsgaranterede bankobligationer
1.
De nationale centralbanker er ikke forpligtede til som
sikkerhed for Eurosystemets kreditoperationer at modtage
belånbare bankobligationer, som garanteres af en medlems
stat, der er underlagt et program fra EU/Den Internationale
Valutafond, eller af en medlemsstat med en kreditvurdering,
som ikke opfylder Eurosystemets benchmark for opstillingen
af mindstekravet for høje kreditstandarder for udstedere og
garanter af omsættelige aktiver i overensstemmelse med afsnit
6.3.1 og 6.3.2 i Dokumentationsgrundlaget.
2.
De nationale centralbanker underretter Styrelsesrådet,
såfremt de træffer beslutning om ikke at modtage de i
stk.1 beskrevne værdipapirer som sikkerhed.«
Artikel 2
Ikrafttrædelse
Denne afgørelse træder i kraft den 23. marts 2012.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 21. marts 2012.
Mario DRAGHI
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