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BESLUT
EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT
av den 21 mars 2012
om ändring av beslut ECB/2011/25 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör eurosystemets
refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas
(ECB/2012/4)
(2012/180/EU)
ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt, särskilt artikel 127.2 första strecksatsen,
med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet
och Europeiska centralbanken (nedan kallad ECBS-stadgan), sär
skilt artikel 3.1 första strecksatsen och artikel 18.2, och
av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

Artikel 18.1 i ECBS-stadgan föreskriver att Europeiska
centralbanken (ECB) och de nationella centralbankerna i
de medlemsstater som har euron som valuta (nedan kal
lade de nationella centralbankerna) får utföra lånetransaktio
ner med kreditinstitut och andra marknadsaktörer, varvid
lån ska lämnas mot tillfredsställande säkerheter. De kri
terier som avgör godtagbarheten av säkerheter vid euro
systemets penningpolitiska transaktioner framgår av bi
laga I till riktlinje ECB/2011/14 av den 20 september
2011 om Eurosystemets penningpolitiska instrument
och förfaranden (1) (nedan kallad den allmänna dokumen
tationen).
De nationella centralbankerna bör inte ha skyldighet att
inom ramen för Eurosystemets kreditoperationer godta
godtagbara bankobligationer som garanteras av en med
lemsstat inom ramen för Europeiska unionens/Internatio
nella valutafondens program eller av en medlemsstat vars
kreditbetyg inte uppfyller Eurosystemets riktmärke för att
fastställa minimikravet på standarder för hög kreditvär
dighet.
En sådan åtgärd får tillämpas temporärt. Denna åtgärd
bör därför införas genom ändring av beslut ECB/2011/25
av den 14 december 2011 om ytterligare tillfälliga åtgär
der som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner
och de säkerheter som godtas (2).

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

Ändring
Följande artikel 4a ska införas i beslut ECB/2011/25:
”Artikel 4a
Godtagande
obligationer

av

vissa

statligt

garanterade

bank-

1.
De nationella centralbankerna har ingen skyldighet att
inom ramen för Eurosystemets kreditoperationer godta god
tagbara bankobligationer som garanteras av en medlemsstat
inom ramen för Europeiska unionens/Internationella valuta
fondens program eller av en medlemsstat vars kreditbetyg
inte uppfyller Eurosystemets riktmärke för att fastställa mini
mikravet på standarder för hög kreditvärdighet avseende
emittenter och garanter av omsättbara tillgångar i enlighet
med avsnitt 6.3.1 och 6.3.2 i den allmänna dokumentatio
nen.
2.
De nationella centralbankerna ska informera ECB-rådet
när de beslutar att inte godta sådana värdepapper som om
nämns i punkt 1 som säkerhet.”
Artikel 2
Ikraftträdande
Detta beslut träder i kraft den 23 mars 2012.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 21 mars 2012.
Mario DRAGHI

ECB:s ordförande

