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(2013. március 20.)
a saját felhasználású, fedezetlen, állam által garantált banki kötvényeknek az eurorendszer monetáris
politikai műveletei során fedezetként történő felhasználására vonatkozó szabályokról
(EKB/2013/6)
(2013/169/EU)
AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és
különösen annak 127. cikke (2) bekezdése első francia bekez
désére,
tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai
Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 3.1. cikke
első francia bekezdésére, valamint annak 12.1., 14.3. és
18.2. cikkére,
mivel:
(1)

A Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai
Központi Bank Alapokmányának 18.1. cikke szerint az
Európai Központi Bank („EKB”) és azon tagállamok
nemzeti központi bankjai (a továbbiakban: NKB-k),
amelyek pénzneme az euro, hitelműveleteket végezhetnek
hitelintézetekkel és más piaci szereplőkkel megfelelő
fedezet mellett történő hitelnyújtás révén. Az eurorend
szer monetáris politikai eszközeiről és eljárásairól szóló,
2011. szeptember 20-i EKB/2011/14 iránymutatás (1) I.
melléklete határozza meg azokat az általános feltételeket,
amelyek alapján az EKB és az NKB-k készek hitelműve
leteket végrehajtani, ideértve az eurorendszer hitelműve
leteihez alkalmazandó fedezetek elfogadhatósági követel
ményeit.

(2)

Az EKB/2011/14 iránymutatás I. mellékletének 1.6.
szakaszában foglaltak alapján a Kormányzótanács az
eurorendszer monetáris politikai műveletei végrehajtá
sának eszközeit, feltételeit, követelményeit és eljárásait
bármikor megváltoztathatja.

(3)

A saját felhasználású, fedezetlen, állam által garantált
banki kötvények fedezetként történő közvetlen felhaszná
lását, illetve az ilyen kötvények fedezetként történő
közvetett felhasználását – amennyiben azok részei a fede
zetlen banki kötvényeket kibocsátó fél, illetve az e féllel
szoros kapcsolatban álló jogalanyok által kibocsátott
fedezett kötvények portfoliójának – 2015. március 1-től
kezdve teljes mértékben ki kell zárni az eurorendszer
monetáris politikai műveletei során. Kivételes esetekben
a Kormányzótanács az e tilalomtól való ideiglenes eltéré
seket engedélyezhet az eurorendszer monetáris politikai
műveleteiben részt vevő felek számára.

(4)

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk
A saját felhasználású, fedezetlen, állam által garantált banki
kötvények fedezetként történő felhasználására vonatkozó
szabályok módosításáról
(1)
2015. március 1-től kezdődően a kibocsátó fél, vagy a
kibocsátó féllel szoros kapcsolatban álló jogalanyok által kibo
csátott, és az Európai Gazdasági Térség („EGT”) egy vagy több
közszférába tartozó, adókivetésre jogosult jogalanya által teljes
mértékben garantált, fedezetlen banki kötvények nem használ
hatók fel fedezetként az eurorendszer monetáris politikai műve
leteiben az ilyen szerződő fél által, sem: a) közvetlenül; sem b)
közvetve, amennyiben azok részei a fedezetlen banki kötvé
nyeket kibocsátó fél, illetve az e féllel szoros kapcsolatban álló
jogalanyok által kibocsátott fedezett kötvények portfoliójának.
(2)
Kivételes esetekben a Kormányzótanács határozhat az (1)
bekezdésben meghatározott tilalomtól való átmeneti eltérésről,
legfeljebb háromévi időtartamra. Az eltérés engedélyezésére
irányuló kérelemhez finanszírozási tervet kell csatolni, amelyben
bemutatásra kerül az, hogy a fedezetlen, állam által garantált
bankkötvényeknek a kérelmező szerződő fél által történő saját
felhasználása miként kerül kivezetésre legkésőbb az eltérés enge
délyezését követő három éven belül.
(3)
Az ezen határozat és az EKB/2011/14 iránymutatás, vala
mint az eurorendszer refinanszírozási műveleteivel és a fedezet
elfogadásával kapcsolatos további átmeneti intézkedésekről
szóló, 2013. március 20-i EKB/2013/4 iránymutatás (2) közötti
eltérés esetén – minden esetben amint azok nemzeti szinten az
NKB-k által végrehajtásra kerültek – az e határozatban foglaltak
az irányadók.
2. cikk
Hatálybalépés
Ez a határozat 2013. március 22-én lép hatályba.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2013. március 20-án.
az EKB elnöke

A kizárás feltételeit EKB határozatban kell megállapítani,
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