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EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT
av den 3 juli 2012
om ändring av beslut ECB/2011/25 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets
refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas
(ECB/2012/12)
(2012/386/EU)
ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt, särskilt artikel 127.2 första strecksatsen,

(5)

Beslut ECB/2011/25 av den 14 december 2011 om yt
terligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets re
finansieringstransaktioner och de säkerheter som god
tas (2) bör därför ändras i enlighet med detta.

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet
och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 3.1 första streck
satsen och artikel 18.2, och

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

av följande skäl:

Följande artikel 4b ska införas i beslut ECB/2011/25:

(1)

(2)

(3)

(4)

Artikel 18.1 i stadgan för Europeiska centralbankssyste
met och Europeiska centralbanken föreskriver att Euro
peiska centralbanken (ECB) och de nationella centralban
kerna i de medlemsstater som har euron som valuta
(nedan kallade nationella centralbanker) får utföra låne
transaktioner med kreditinstitut och andra marknads
aktörer, varvid lån ska lämnas mot tillfredsställande sä
kerheter. De kriterier som avgör godtagbarheten av sä
kerheter vid Eurosystemets penningpolitiska transaktioner
framgår av bilaga I till riktlinje ECB/2011/14 av den
20 september 2011 om Eurosystemets penningpolitiska
instrument och förfaranden (1).
ECB-rådet anser att det är nödvändigt att se över undan
taget från förbudet mot nära förbindelser enligt avsnitt
6.2.3.2 i bilaga I till riktlinje ECB/2011/14 avseende stat
ligt garanterade bankobligationer som getts ut och nyttjas
för egen användning som säkerhet av motparter.
Motparter som deltar i Eurosystemets kreditoperationer
bör i undantagsfall få öka de aktuella nivåerna på sin
användning av statligt garanterade bankobligationer
som nyttjas för egen användning förutsatt att detta på
förhand godkänts av ECB-rådet.

Artikel 1
Ändring
”Artikel 4b
Godtagande av statligt garanterade bankobligationer
1.
Motparter som emitterar godtagbara bankobligationer
som garanteras av en offentlig EES-myndighet med beskatt
ningsrätt får inte ställa sådana obligationer eller liknande
obligationer som emitterats av enheter med vilka man har
nära förbindelser som säkerhet vid Eurosystemets kreditope
rationer utöver det nominella värdet på dessa obligationer
som redan ställts som säkerhet den dag då beslutet träder i
kraft.
2.
I undantagsfall får ECB-rådet besluta om undantag från
kraven enligt punkt 1. En begäran om ett undantag ska
åtföljas av en finansieringsplan.”
Artikel 2
Ikraftträdande
Detta beslut träder i kraft den dag det antas.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 3 juli 2012.
Mario DRAGHI

En begäran om förhandsgodkännande från ECB-rådet bör
åtföljas av en finansieringsplan.
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