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IRÁNYMUTATÁSOK
AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA
(2012. október 10.)
az eurorendszer refinanszírozási műveleteivel és a fedezetek elfogadhatóságával kapcsolatos további
átmeneti intézkedésekről szóló EKB/2012/18 iránymutatás módosításáról
(EKB/2012/23)
(2012/641/EU)
tása érdekében a Kormányzótanács úgy határozott, hogy
az eurorendszer monetáris politikai műveleteiben fedezet
ként felhasználható eszközök elfogadhatóságát meghatá
rozó követelményeket átmenetileg bővíteni kell, a mone
táris politikai műveletek tekintetében elfogadható eszkö
zökként elfogadva a font sterlingben, yenben vagy USA
dollárban denominált forgalomképes adósságinstrumen
tumokat. Az ilyen forgalomképes adósságinstrumentu
mokra az érintett átváltási árfolyamok múltbeli ingado
zását tükröző diszkontálásokat kell alkalmazni.

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és
különösen annak 127. cikke (2) bekezdésének első francia
bekezdésére,
tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai
Központi Bank Alapokmányára és különösen annak
12.1. cikkére, valamint a 14.3. cikkére összefüggésben a
3.1. cikk első francia bekezdésével és a 18.2. cikkel,
(4)

mivel:
(1)

(2)

(3)

A Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai
Központi Bank Alapokmányának 18.1. cikke szerint az
Európai Központi Bank (EKB) és azon tagállamok
nemzeti központi bankjai (a továbbiakban: NKB-k),
amelyek pénzneme az euro, hitelműveleteket végezhetnek
hitelintézetekkel és más piaci szereplőkkel megfelelő
fedezet mellett történő hitelnyújtás révén. Az eurorend
szer monetáris politikai eszközeiről és eljárásairól szóló,
2011. szeptember 20-i EKB/2011/14 iránymutatás (1) I.
melléklete határozza meg az eurorendszer monetáris
politikai műveleteire alkalmas fedezetek elfogadhatósági
követelményeit. A fedezetek elfogadhatóságára vonatkozó
kiegészítő átmeneti szabályok kerültek meghatározásra az
eurorendszer refinanszírozási műveleteivel és a fedezetek
elfogadhatóságával kapcsolatos további átmeneti intézke
désekről és az EKB/2007/9 iránymutatás módosításáról
szóló, 2012. augusztus 2-i EKB/2012/18 iránymutatás
ban (2).
Az EKB/2011/14 iránymutatás I. mellékletének 1.6.
szakaszában foglaltak alapján a Kormányzótanács az
eurorendszer monetáris politikai műveletei végrehajtá
sának eszközeit, feltételeit, követelményeit és eljárásait
bármikor megváltoztathatja. Továbbmenve, a 6.3.1.
szakaszban foglaltak alapján az eurorendszer fenntartja
magának a jogot, hogy az általa relevánsnak tartott
bármely információ alapján meghatározza, hogy egy
kibocsátás, kibocsátó, adós vagy garanciavállaló
megfelel-e a magas hitelminőségi követelményeknek.
Az eurorendszer monetáris politikai műveleteiben rész
vevő szerződő felek számára való likviditásbővítés javí

(1) HL L 331., 2011.12.14., 1. o.
(2) HL L 218., 2012.8.15., 20. o.

A megfelelő monetáris politikai transzmissziós mecha
nizmus biztosítása érdekében az ilyen további intézke
dések átmenetileg alkalmazhatók, amíg a Kormányzóta
nács megítélése szerint azokra a továbbiakban már nincs
szükség. Ennek megfelelően azokat az EKB/2012/18
iránymutatás módosítása által kell végrehajtani,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYMUTATÁST:

1. cikk
Módosítások
Az EKB/2012/18 iránymutatás a következőképpen módosul:
1. Az 1. cikk helyébe a következő szöveg lép:
„1. cikk
A refinanszírozási műveletekkel és a fedezetek
elfogadhatóságával kapcsolatos további intézkedések
(1)
Az eurorendszer monetáris politikai műveleteinek vite
lére és a fedezetek elfogadhatóságára vonatkozó, az ebben a
határozatban meghatározott szabályokat a 2. cikkben részle
tezettek szerint az EKB/2011/14 iránymutatással együttesen
kell alkalmazni.
(2)
A devizában denominált fedezetekre csak az ennek az
irányelvnek a 3., 5. és az 5a. cikkei alkalmazandók.
(3)
Az ezen iránymutatás és a nemzeti szinten az NKB-k
által végrehajtott EKB/2011/14 iránymutatás közötti eltérés
esetén ez az irányelv alkalmazandó. Az NKB-k ezen irány
mutatás eltérő rendelkezésének hiányában továbbra is alkal
mazzák az EKB/2011/14 iránymutatás valamennyi rendelke
zését.”;
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3. cikk

2. A szöveg a következő 5a. cikkel egészül ki:

Hatálybalépés

„5a. cikk
Egyes, font sterlingben, yenben vagy USA dollárban
denominált
eszközök
fedezetként
történő
elfogadásának bevezetése
(1)
Amennyiben az EKB/2011/14 iránymutatás I. mellék
lete 6.2.1. cikkében meghatározott forgalomképes adósság
instrumentumok font sterlingben, yenben vagy USA
dollárban denomináltak, úgy azok az eurorendszer monetáris
politikai műveletei során elfogadható fedezetet képeznek,
feltéve, hogy: a) azokat az euroövezetben bocsátották ki és
tartják állományban/számolják el; b) a kibocsátó az Európai
Gazdasági Térségben telepedett le; és c) azok eleget tesznek
minden, az EKB/2011/14 iránymutatás I. melléklete 6.2.1.
szakaszában foglalt további megfelelési követelményeknek.
(2)
Az eurorendszer az ilyen forgalomképes adósságinst
rumentumokra az alábbi diszkontálásokat alkalmazza: a)
16 %-os diszkontálást a font sterlingben vagy USA dollárban
denominált eszközökre; és b) 26 %-os diszkontálást a yenben
kibocsátott eszközökre.”

(1)
Ez az iránymutatás az elfogadását követő két nap eltel
tével lép hatályba.

(2)

Az 1. cikk 2012. november 9-én lép hatályba.

4. cikk
Címzettek
Ennek az iránymutatásnak a címzettje az eurorendszer vala
mennyi központi bankja.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2012. október 10-én.

2. cikk
Ellenőrzés
Az NKB-k legkésőbb 2012. október 26-ig beszámolót juttatnak
el az EKB részére azokról a szövegekről és eszközökről,
amelyekkel ennek az iránymutatásnak meg kívánnak felelni.

az EKB Kormányzótanácsa részéről
az EKB elnöke
Mario DRAGHI

