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OTSUSED
EUROOPA KESKPANGA OTSUS,
21. märts 2012,
millega muudetakse otsust EKP/2011/25 täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses eurosüsteemi
refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega
(EKP/2012/4)
(2012/180/EL)
EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eelkõige selle
artikli 127 lõike 2 esimest taanet,
võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Kesk
panga põhikirja (edaspidi „EKPSi põhikiri”), eelkõige selle artikli
3.1 esimest taanet ja artiklit 18.2,
ning arvestades järgmist:
(1)

(2)

(3)

EKPSi põhikirja artikli 18.1 kohaselt võivad Euroopa
Keskpank (EKP) ja liikmesriikide, mille rahaühik on
euro, keskpangad (edaspidi „RKPd”) teha krediiditehinguid
krediidiasutustega ja muude turul osalejatega, kui laen on
piisavalt tagatud. Tagatiskõlblikkuse kriteeriumid eurosüs
teemi rahapoliitika operatsioonide jaoks on sätestatud
20. septembri 2011. aasta suunises EKP/2011/14 (euro
süsteemi rahapoliitika instrumentide ja menetluste
kohta) (1) I lisas (edaspidi „ülddokumentatsioon”).
RKPd ei peaks olema kohustatud eurosüsteemi laenuope
ratsioonide tagatisena vastu võtma kõlblikke pangavõla
kirju, mille on taganud liikmesriik seoses Euroopa Liidu /
Rahvusvahelise Valuutafondi programmiga või liikmes
riik, kelle reiting jääb alla eurosüsteemi läve, mis
kehtestab kõrgete krediidistandardite miinimumnõude.
Seda meedet võib kohaldada ajutiselt. Meede tuleks
kehtestada, muutes 14. detsembri 2011. aasta otsust
EKP/2011/25 täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses
eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise
kõlblikkusega (2),

(1) ELT L 331, 14.12.2011, lk 1.
(2) ELT L 341, 22.12.2011, lk 65.

Muudatus
Otsusesse EKP/2011/25 lisatakse järgmine artikkel 4a:
„Artikkel 4a
Teatavate valitsuse
vastuvõtmine

poolt

tagatud

pangavõlakirjade

1.
RKPd ei ole kohustatud eurosüsteemi laenuoperatsioo
nide tagatisena vastu võtma kõlblikke pangavõlakirju, mille
on taganud liikmesriik seoses Euroopa Liidu / Rahvusvahelise
Valuutafondi programmiga või liikmesriik, kelle reiting ei
vasta eurosüsteemi lävele, mis kehtestab kõrgete krediidistan
dardite miinimumnõude turukõlblike varade emitentide ja
garantide osas vastavalt ülddokumentatsiooni punktidele
6.3.1 ja 6.3.2.
2.
RKPd teavitavad EKP nõukogu iga kord, kui nad otsus
tavad lõikes 1 kirjeldatud väärtpabereid tagatisena mitte vastu
võtta.”
Artikkel 2
Jõustumine
Käesolev otsus jõustub 23. märtsil 2012.
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