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РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА
от 3 юли 2012 година
за изменение на Решение ЕЦБ/2011/25 относно допълнителни временни мерки по отношение на
операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения
(ЕЦБ/2012/12)
(2012/386/ЕС)
УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския
съюз, и по-специално член 127, параграф 2, първо тире от него,
като взе предвид Устава на Европейската система на централните
банки и на Европейската централна банка, и по-специално член
3.1, първо тире и член 18.2 от него,

(5)

Следователно Решение ЕЦБ/2011/25 от 14 декември
2011 г. относно допълнителни временни мерки по
отношение на операции по рефинансиране на Евросис
темата и допустимост на обезпечения (2) следва да бъде
съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

като има предвид, че:
(1)

(2)

(3)

(4)

Съгласно член 18.1 от Устава на Европейската система на
централните банки и на Европейската централна банка
Европейската централна банка (ЕЦБ) и националните
централни банки на държавите-членки, чиято валута е
еврото (наричани по-долу „НЦБ“), могат да осъществяват
кредитни операции с кредитните институции и други
участници на пазара, при които предоставянето на заеми
се основава на адекватни обезпечения. Критериите за
определяне на допустимостта на обезпечения за целите
на операциите по паричната политика на Евросистемата
са установени в приложение I към Насоки ЕЦБ/2011/14
от 20 септември 2011 г. относно инструментите и проце
дурите на паричната политика на Евросистемата (1).
Управителният съвет на ЕЦБ счита за необходимо да
преразгледа изключението от забраната за тесни връзки,
установено в раздел 6.2.3.2 от приложение I към Насоки
ЕЦБ/2011/14 по отношение на държавно гарантирани
банкови облигации, емитирани от контрагенти и
собствено ползвани от тях като обезпечение.
На контрагенти, участващи в кредитни операции на Евро
системата, следва да бъде позволено да повишават
текущите нива на собствено ползване на държавно гаран
тирани банкови облигации при условие на предварително
одобрение на Управителния съвет при извънредни обстоя
телства.
Исканията, представени на Управителния съвет за пред
варително одобрение, е необходимо да бъдат придружени
от план за финансиране.
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Изменение
В Решение ЕЦБ/2011/25 се добавя следният член 4б:
„Член 4б
Приемане на държавно гарантирани банкови облигации
1.
Контрагенти, които емитират допустими банкови обли
гации, гарантирани от субект от публичния сектор от ЕИП,
имащ право да налага данъци, не могат да представят такива
облигации или подобни облигации, емитирани от тясно
свързани лица, като обезпечение за кредитни операции на
Евросистемата над номиналната стойност на тези облигации,
вече представени като обезпечение в деня, в който настоящото
решение влиза в сила.
2.
В извънредни случаи Управителният съвет може да реши
за дерогации от изискването, посочено в параграф 1. Искане за
дерогация се придружава от план за финансиране.“
Член 2
Влизане в сила
Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено във Франкфурт на Майн на 3 юли 2012 година.
Председател на ЕЦБ
Mario DRAGHI
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