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ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY
ze dne 3. července 2012,
kterým se mění rozhodnutí ECB/2011/25 o dodatečných dočasných opatřeních týkajících se
refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění
(ECB/2012/12)
(2012/386/EU)
RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména
na čl. 127 odst. 2 první odrážku této smlouvy,
s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank
a Evropské centrální banky, a zejména na čl. 3.1 první odrážku
a článek 18.2 tohoto statutu,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

(2)

(3)

(4)

Podle článku 18.1 statutu Evropského systému centrál
ních bank a Evropské centrální banky mohou Evropská
centrální banka (ECB) a národní centrální banky člen
ských států, jejichž měnou je euro, provádět úvěrové
operace s úvěrovými institucemi a ostatními účastníky
trhu s tím, že úvěry jsou dostatečně zajištěny. Kritéria,
podle kterých se určuje způsobilost zajištění pro účely
operací měnové politiky Eurosystému, jsou stanovena
v příloze I obecných zásad ECB/2011/14 ze dne 20. září
2011 o nástrojích a postupech měnové politiky Eurosys
tému (1).
Rada guvernérů ECB považuje za nezbytné přezkoumat
výjimku ze zákazu úzkého propojení uvedenou v oddíle
6.2.3.2 přílohy I obecných zásad ECB/2011/14, pokud
jde o státem zaručené bankovní dluhopisy vydané proti
stranami a jimi používané jako zajištění.
Protistranám, které se účastní úvěrových operací Eurosys
tému, by mělo být ve výjimečných případech umožněno,
aby s předchozím souhlasem Rady guvernérů zvýšily
stávající úroveň používání státem zaručených bankovních
dluhopisů, které samy vydaly.
K žádosti o předchozí souhlas Rady guvernérů by měl
být přiložen plán financování.

(1) Úř. věst. L 331, 14.12.2011, s. 1.

(5)

Rozhodnutí ECB/2011/25 ze dne 14. prosince 2011
o dodatečných dočasných opatřeních týkajících se refi
nančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění (2)
je proto třeba odpovídajícím způsobem změnit,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Změna
V rozhodnutí ECB/2011/25 se vkládá nový článek 4b, který zní:
„Článek 4b
Přijímání státem zaručených bankovních dluhopisů
1.
Protistrany, které vydávají způsobilé bankovní dluho
pisy zaručené subjektem veřejného sektoru z EHP, který je
oprávněn ukládat daně, nesmějí předložit tyto dluhopisy
nebo obdobné dluhopisy vydané subjekty, s nimiž jsou
úzce propojeny, jako zajištění pro úvěrové operace Eurosys
tému v míře přesahující jmenovitou hodnotu těchto dluho
pisů, které již byly předloženy jako zajištění ke dni vstupu
tohoto rozhodnutí v platnost.
2.
Ve výjimečných případech může Rada guvernérů
rozhodnout o výjimce z požadavku stanoveného v odstavci
1. K žádosti o výjimku se přikládá plán financování.“
Článek 2
Vstup v platnost
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 3. července 2012.
Prezident ECB
Mario DRAGHI

(2) Úř. věst. L 341, 22.12.2011, s. 65.

