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ROZHODNUTIA
ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY
z 21. marca 2012,
ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2011/25 o dodatočných dočasných opatreniach
týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky
(ECB/2012/4)
(2012/180/EÚ)
RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na
jej článok 127 ods. 2 prvú zarážku,
so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk
a Európskej centrálnej banky (ďalej len „štatút ESCB“),
a najmä na jeho článok 3.1 prvú zarážku a článok 18.2,

Do rozhodnutia ECB/2011/25 sa vkladá tento článok 4a:
„Článok 4a
Prijímanie určitých bankových dlhopisov garantovaných
vládami

keďže:
(1)

Podľa článku 18.1 štatútu ESCB Európska centrálna
banka (ECB) a národné centrálne banky členských štátov,
ktorých menou je euro, môžu uskutočňovať úverové
operácie s úverovými inštitúciami a inými účastníkmi
trhu, pričom sa požičiavanie zabezpečuje na základe
dostatočnej zábezpeky. Kritériá určujúce akceptovateľnosť
zábezpeky na účely operácií menovej politiky Eurosys
tému sú stanovené v prílohe I k usmerneniu
ECB/2011/14 z 20. septembra 2011 o nástrojoch
a postupoch menovej politiky Eurosystému (1) (ďalej len
„všeobecná dokumentácia“).

(2)

Národné centrálne banky by nemali mať povinnosť
prijímať ako zábezpeku v úverových operáciách Eurosys
tému akceptovateľné bankové dlhopisy garantované člen
ským štátom, na ktorý sa uplatňuje program Európskej
únie/Medzinárodného menového fondu alebo členským
štátom, ktorého hodnotenie kreditného rizika nespĺňa
minimálnu požiadavku Eurosystému na vysoké štandardy
na hodnotenie kreditného rizika.

(3)

Zmena a doplnenie

Takéto opatrenie sa môže uplatňovať dočasne. Toto opat
renie by sa preto malo zaviesť na základe zmeny
a doplnenia rozhodnutia ECB/2011/25 zo 14. decembra
2011 o dodatočných dočasných opatreniach týkajúcich
sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti
zábezpeky (2),

(1) Ú. v. EÚ L 331, 14.12.2011, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 341, 22.12.2011, s. 65.

1.
Národné centrálne banky nie sú povinné prijímať ako
zábezpeku v úverových operáciách Eurosystému akceptova
teľné bankové dlhopisy garantované členským štátom, na
ktorý sa uplatňuje program Európskej únie/Medzinárodného
menového fondu, alebo členským štátom, ktorého hodno
tenie kreditného rizika nespĺňa minimálnu požiadavku Euro
systému na vysoké štandardy na hodnotenie kreditného rizika
pre emitentov a ručiteľov obchodovateľných dlhových
nástrojov v súlade s oddielmi 6.3.1 a 6.3.2 všeobecnej doku
mentácie.
2.
Vždy keď sa národné centrálne banky rozhodnú
neprijať cenné papiere uvedené v odseku 1 ako zábezpeku,
informujú o tom Radu guvernérov.“
Článok 2
Nadobudnutie účinnosti
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 23. marca 2012.

Vo Frankfurte nad Mohanom 21. marca 2012
Prezident ECB
Mario DRAGHI

