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SKLEPI
SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE
z dne 21. marca 2012
o spremembi Sklepa ECB/2011/25 o dodatnih začasnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi
operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja
(ECB/2012/4)
(2012/180/EU)
SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti
prve alinee člena 127(2) Pogodbe,
ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in
Evropske centralne banke (v nadaljnjem besedilu: Statut ESCB)
ter zlasti prve alinee člena 3.1 in člena 18.2 Statuta ESCB,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

(2)

(3)

V skladu s členom 18.1 Statuta ESCB lahko Evropska
centralna banka (ECB) in nacionalne centralne banke
držav članic, katerih valuta je euro (v nadaljnjem besedilu:
NCB), sklepajo kreditne posle s kreditnimi institucijami in
drugimi udeleženci na trgu na podlagi ustreznega zava
rovanja posojil. Merila za ugotavljanje primernosti zava
rovanja za potrebe operacij denarne politike Eurosistema
so določena v Prilogi I k Smernici ECB/2011/14 z dne
20. septembra 2011 o instrumentih in postopkih
denarne politike Eurosistema (1) (v nadaljnjem besedilu:
Splošna dokumentacija).
NCB ne bi smele biti zavezane k temu, da kot zavaro
vanje pri kreditnih poslih Eurosistema sprejmejo
primerne bančne obveznice, za katere jamči država
članica, kjer poteka program Evropske unije/Mednarod
nega denarnega sklada, ali država članica, katere boni
tetna ocena ne dosega referenčne vrednosti, ki jo Eurosi
stem uporablja za določitev minimalnih zahtev glede
visokih bonitetnih standardov.
Takšen ukrep se lahko uporablja začasno. Ta ukrep bi
zato moral biti uveden s spremembo Sklepa
ECB/2011/25 z dne 14. decembra 2011 o dodatnih
začasnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami
refinanciranja in primernostjo zavarovanja (2) –

(1) UL L 331, 14.12.2011, str. 1.
(2) UL L 341, 22.12.2011, str. 65.

Sprememba
V Sklep ECB/2011/25 se vstavi naslednji člen 4a:
„Člen 4a
Sprejem nekaterih bančnih obveznic, za katere jamči
država
1.
NCB niso zavezane k temu, da kot zavarovanje pri
kreditnih poslih Eurosistema sprejmejo primerne bančne
obveznice, za katere jamči država članica, kjer poteka
program Evropske unije/Mednarodnega denarnega sklada, ali
država članica, katere bonitetna ocena ne dosega referenčne
vrednosti, ki jo Eurosistem uporablja za določitev minimalnih
zahtev glede visokih bonitetnih standardov za izdajatelje in
garante pri tržnem finančnem premoženju v skladu z oddel
koma 6.3.1 in 6.3.2 Splošne dokumentacije.
2.
NCB obvestijo Svet ECB vsakokrat, ko se odločijo, da ne
bodo sprejele vrednostnih papirjev, opisanih v odstavku 1,
kot zavarovanje.“
Člen 2
Začetek veljavnosti
Ta sklep začne veljati 23. marca 2012.

V Frankfurtu na Majni, 21. marca 2012
Predsednik ECB
Mario DRAGHI

