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HATÁROZATOK
AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK HATÁROZATA
(2012. március 21.)
az eurorendszer refinanszírozási műveleteivel és a fedezet elfogadásával kapcsolatos további
átmeneti intézkedésekről szóló EKB/2011/25 határozat módosításáról
(EKB/2012/4)
(2012/180/EU)
AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

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 (a továbbiakban: a „KBER
Alapokmánya”) és különösen annak 3.1. cikke első francia
bekezdésére, valamint 18.2. cikkére,

(2)

(3)

Módosítás
Az EKB/2011/25 határozat a következő 4a. cikkel egészül ki:
„4a. cikk
Kormány által
elfogadása

mivel:
(1)

1. cikk

A KBER Alapokmányának 18.1. cikkében foglaltak
alapján az Európai Központi Bank („EKB”) és azon
tagállamok nemzeti központi bankjai, amelyeknek pénz
neme az euro (a továbbiakban „NKB-k”), hitelműveleteket
végezhetnek hitelintézetekkel és más piaci szereplőkkel,
megfelelő fedezet mellett történő hitelnyújtás révén. Az
eurorendszer monetáris politikai műveleteihez elfogad
ható fedezetre vonatkozó követelmények az eurorendszer
monetáris politikai műveleteiről szóló, 2011. szeptember
20-i EKB/2011/14 iránymutatás (1) I. számú mellékle
tében kerültek meghatározásra (a továbbiakban: általános
dokumentáció).
Az NKB-k az eurorendszerbeli hitelműveleteikhez nem
kötelesek megfelelő fedezetként elfogadni azon
tagállamok által garantált banki kötvényeket, melyek az
Európai Unió/Nemzetközi Valutaalap programjában
vesznek részt, illetve hitelminősítésük a kiváló hitelmi
nőség eurorendszerbeli minimumkövetelményét nem
érik el.
Ilyen intézkedéseket ideiglenesen lehet alkalmazni. Ezt az
intézkedést ezért az eurorendszer refinanszírozási műve
leteivel és a biztosítékok elfogadásával kapcsolatos
további intézkedésekről szóló, 2011. december 14-i
EKB/2011/25 határozat (2) módosításával kerül beveze
tésre.

(1) HL L 331., 2011.12.14., 1. o.
(2) HL L 341., 2011.12.22., 65. o.

garantált

bizonyos

bankkötvények

(1)
Az általános dokumentáció 6.3.1. és 6.3.2. szaka
szának megfelelően az NKB-k az eurorendszer hitelművelete
ihez nem kötelesek fedezetként elfogadni az azon tagállamok
által garantált kötvényeket, melyek az Európai Unió/Nemzet
közi Valutaalap programjában vesznek részt, illetve hitelmi
nősítésük a kiváló hitelminőség eurorendszerbeli, forgalom
képes eszközök kibocsátóira és garantálóira vonatkozó mini
mumkövetelményt nem éri el.
(2)
Az NKB-k kötelesek tájékoztatni a Kormányzótanácsot,
amennyiben úgy határoznak, hogy nem fogadják el fedezet
ként az (1) bekezdésben meghatározott értékpapírokat.”
2. cikk
Hatálybalépés
Ez a határozat 2012. március 23-án lép hatályba.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2012. március 21-én.

az EKB elnöke
Mario DRAGHI

