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EUROOPA KESKPANGA OTSUS,
3. juuli 2012,
millega muudetakse otsust EKP/2011/25 täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses eurosüsteemi
refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega
(EKP/2012/12)
(2012/386/EL)
EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eelkõige selle
artikli 127 lõike 2 esimest taanet,

(5)

Seetõttu tuleb 14. detsembri 2011. aasta otsust
EKP/2011/25 täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses
eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise
kõlblikkusega (2) vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Kesk
panga põhikirja, eelkõige selle artikli 3.1 esimest taanet ja
artiklit 18.2,
ning arvestades järgmist:
(1)

(2)

(3)

(4)

Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga
põhikirja artikli 18.1 kohaselt võivad Euroopa Keskpank
(EKP) ja liikmesriikide, mille rahaühik on euro, kesk
pangad (edaspidi „RKPd”) teha krediiditehinguid krediidi
asutustega ja muude turul osalejatega, kui laen on
piisavalt tagatud. Tagatiskõlblikkuse kriteeriumid eurosüs
teemi rahapoliitika tehingute jaoks on sätestatud
20. septembri 2011. aasta suunise EKP/2011/14 (euro
süsteemi rahapoliitika instrumentide ja menetluste
kohta) (1) I lisas.
EKP nõukogu peab vajalikuks läbi vaadata suunise EKP/
2011/14 I lisa punktis 6.2.3.2 sätestatud lähedalt seotuse
keelu erandi seoses osapoole poolt endale tagatiseks
emiteeritud ja valitsuse tagatud pangavõlakirjadega.
Eurosüsteemi krediiditehingutes osalevatel osapooltel
tuleb võimaldada praeguse endale emiteeritud valitsuse
tagatud pangavõlakirjade mahu suurendamist, kui EKP
nõukogu on andnud selleks erandjuhtudel eelnevalt loa.

Artikkel 1
Muudatus
Otsuses EKP/2011/25 lisatakse järgmine artikkel 4b:
„Artikkel 4b
Valitsuse poolt tagatud pangavõlakirjade vastuvõtmine
1.
Osapooled, kes emiteerivad kõlblikke võlakirju, mida
tagavad maksustamisõigusega EMP avaliku sektori üksused,
ei või esitada neid võlakirju või lähedalt seotud üksuste
poolt emiteeritud samalaadseid võlakirju eurosüsteemi kredii
ditehingute tagatiseks osas, mis ületab nende juba tagatiseks
esitatud võlakirjade nimiväärtuse käesoleva otsuse jõustumise
päeval.
2.
Erandjuhtudel võib EKP nõukogu otsustada erandi tege
mise lõikes 1 sätestatud nõudest. Erandi taotlusele tuleb lisada
rahastamiskava.”
Artikkel 2
Jõustumine
Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise kuupäeval.

Frankfurt Maini ääres, 3. juuli 2012
EKP president

EKP nõukogule esitatud eelneva heakskiidu taotlustele
tuleb lisada rahastamiskava.
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