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AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK HATÁROZATA
(2012. július 3.)
az eurorendszer refinanszírozási műveleteivel és a biztosítékok elfogadásával kapcsolatos további
átmeneti intézkedésekről szóló EKB/2011/25 határozat módosításáról
(EKB/2012/12)
(2012/386/EU)
AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és
különösen annak 127. cikke (2) bekezdésének első francia
bekezdésére,

(5)

Ennélfogva az eurorendszer refinanszírozási műveleteivel
és a biztosítékok elfogadásával kapcsolatos további átme
neti intézkedésekről szóló, 2011. december 14-i
EKB/2011/25 határozatot (2) megfelelően módosítani
kell,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai
Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 3.1. cikke
első francia bekezdésére és 18.2. cikkére,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

mivel:

Az EKB/2011/25 határozat a következő 4b. cikkel egészül ki:

(1)

(2)

(3)

(4)

A Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai
Központi Bank Alapokmányának 18.1. cikkében foglaltak
alapján az Európai Központi Bank („EKB”) és az eurót
bevezetett tagállamok nemzeti központi bankjai (a továb
biakban: az NKB-k) hitelműveleteket végezhetnek hitel
intézetekkel és más piaci szereplőkkel, megfelelő fedezet
mellett történő hitelnyújtás révén. Az eurorendszer
monetáris politikai műveleteihez elfogadható fedezetre
vonatkozó követelmények az eurorendszer monetáris
politikai eszközeiről és eljárásairól szóló, 2011. szep
tember 20-i EKB/2011/14 iránymutatás (1) I. mellékle
tében kerültek meghatározásra.
Az EKB Kormányzótanácsa szükségesnek tartja az
EKB/2011/14 iránymutatás I. mellékletének 6.2.3.2.
szakaszában meghatározott, a közeli kapcsolatra vonat
kozó kivétel felülvizsgálatát az ügyfelek által kibocsátott
és saját fedezeti célokra felhasznált, a kormány által
garantált banki kötvények vonatkozásában.
Az eurorendszer hitelműveleteiben részt vevő ügyfelek
számára lehetővé kell tenni, hogy a saját felhasználású,
kormány által garantált banki kötvények aktuális mennyi
ségét növeljék, kivételes körülmények fennállása esetén a
Kormányzótanács előzetes jóváhagyásával.

1. cikk
Módosítás
„4b. cikk
Kormány által garantált banki kötvények elfogadása
(1)
Azok az ügyfelek, amelyek EGT-beli adókivetésre jogo
sult közszektorbeli intézmények által garantált, elfogadható
banki kötvényeket bocsátanak ki, nem nyújthatnak be az
eurorendszer hitelműveleteihez fedezetként a velük szoros
vagy hasonló kapcsolatban álló jogalanyok által kibocsátott
kötvényeket az e határozat hatálybalépésének napján fedezet
ként már benyújtott ilyen kötvények névértékét meghaladó
mértékben.
(2)
Kivételes esetekben a Kormányzótanács határozhat az
(1) bekezdésben megállapított követelménytől való eltérésről.
Az eltérés iránti kérelemhez finanszírozási tervet kell
csatolni.”
2. cikk
Hatálybalépés
Ez a határozat az elfogadása napján lép hatályba.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2012. július 3-án.
az EKB elnöke

A Kormányzótanácshoz előzetes jóváhagyás iránt benyúj
tott kérelemhez csatolni kell egy finanszírozási tervet.
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