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EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS
2012 m. liepos 3 d.
kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2011/25 dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su
Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu
(ECB/2012/12)
(2012/386/ES)
EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos
127 straipsnio 2 dalies pirmą įtrauką,

(5)

todėl reikia iš dalies pakeisti 2011 m. gruodžio 14 d.
Sprendimą ECB/2011/25 dėl papildomų laikinų priemo
nių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis
ir įkaito tinkamumu (2),

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos
Centrinio Banko statutą, ypač į jo 3 straipsnio 1 dalies pirmą
įtrauką ir 18 straipsnio 2 dalį,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

kadangi:

Sprendime ECB/2011/25 įterpiamas šis 4b straipsnis:

(1)

(2)

(3)

(4)

vadovaujantis Europos centrinių bankų sistemos ir
Europos Centrinio Banko statuto 18 straipsnio 1 dalimi,
Europos Centrinis Bankas (ECB) ir valstybių narių, kurių
valiuta yra euro, nacionaliniai centriniai bankai (toliau –
NCB) gali atlikti kredito operacijas su kredito įstaigomis ir
kitais rinkos dalyviais skolinant lėšas užtikrinus pakan
kamu įkeitimu. Eurosistemos pinigų politikos operaci
joms reikalingo įkaito tinkamumo kriterijai yra nustatyti
2011 m. rugsėjo 20 d. Gairių ECB/2011/14 dėl Eurosis
temos pinigų politikos priemonių ir procedūrų (1) I
priede;
ECB valdančioji taryba nusprendė, kad būtina peržiūrėti
draudimo dėl glaudžių ryšių, nustatyto Gairių
ECB/2011/14 I priedo 6.2.3.2 skirsnyje, taikymo išimtį
Vyriausybės garantuotoms bankų obligacijoms, kurias
kitos sandorių šalys išleido ir pačios naudoja kaip įkaitą;
išimtinėmis aplinkybėmis Eurosistemos kredito operaci
jose dalyvaujančioms kitoms sandorių šalims turėtų būti
leista padidinti esamą Vyriausybės garantuotų bankų obli
gacijų nuosavo naudojimo lygį, jei gaunamas išankstinis
Valdančiosios tarybos pritarimas;

1 straipsnis
Dalinis pakeitimas
„4b straipsnis
Vyriausybės garantuotų bankų obligacijų priėmimas
1.
Kitos sandorių šalys, kurios išleidžia tinkamas bankų
obligacijas, kurias garantuoja EEE viešojo sektoriaus subjektas,
turintis teisę nustatyti mokesčius, negali pateikti tokių obliga
cijų arba panašių obligacijų, kurias išleido glaudžiais ryšiais
susiję subjektai, kaip įkaito Eurosistemos kredito operacijoms,
jei viršijama tokių obligacijų, jau pateiktų kaip įkaitas šio
sprendimo įsigaliojimo dieną, nominalioji vertė.
2.
Išimtiniais atvejais Valdančioji taryba gali nuspręsti dėl
1 dalyje nustatyto reikalavimo išimčių. Prie prašymo nustatyti
išimtį turi būti pridėtas finansavimo planas.“
2 straipsnis
Įsigaliojimas
Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Frankfurte prie Maino 2012 m. liepos 3 d.
ECB Pirmininkas

prie prašymų Valdančiajai tarybai suteikti išankstinį prita
rimą turi būti pridėtas finansavimo planas;
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