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SMERNICE
SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE
z dne 10. oktobra 2012
o spremembah Smernice ECB/2012/18 o dodatnih začasnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi
operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja
(ECB/2012/23)
(2012/641/EU)
zavarovanje pri operacijah denarne politike Eurosistema,
in sprejme tržne dolžniške instrumente, denominirane v
funtih šterlingih, jenih ali ameriških dolarjih, kot
primerno finančno premoženje za operacije denarne poli
tike. Za takšne tržne dolžniške instrumente bi se moralo
uporabiti zmanjšanje vrednosti, ki odraža zgodovinsko
volatilnost ustreznih deviznih tečajev.

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti
prve alinee člena 127(2) Pogodbe,
ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in
Evropske centralne banke ter zlasti člena 12.1 in člena 14.3 v
povezavi s prvo alineo člena 3.1 in členom 18.2 Statuta,
ob upoštevanju naslednjega:

(1)

(2)

(3)

V skladu s členom 18.1 Statuta Evropskega sistema
centralnih bank in Evropske centralne banke lahko
Evropska centralna banka (ECB) in nacionalne centralne
banke držav članic, katerih valuta je euro (v nadaljnjem
besedilu: NCB), sklepajo kreditne posle s kreditnimi insti
tucijami in drugimi udeleženci na trgu na podlagi ustrez
nega zavarovanja posojil. Merila za ugotavljanje primer
nosti zavarovanja za operacije denarne politike Eurosi
stema so določena v Prilogi I k Smernici ECB/2011/14
z dne 20. septembra 2011 o instrumentih in postopkih
denarne politike Eurosistema (1). Dodatni začasni ukrepi
glede primernosti zavarovanja so določeni v Smernici
ECB/2012/18 z dne 2. avgusta 2012 o dodatnih začasnih
ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanci
ranja in primernostjo zavarovanja ter o spremembi Smer
nice ECB/2007/9 (2).
V skladu z oddelkom 1.6 Priloge I k Smernici
ECB/2011/14 lahko Svet ECB kadar koli spremeni instru
mente, pogoje, merila in postopke za izvajanje operacij
denarne politike Eurosistema. Poleg tega si Eurosistem v
skladu z oddelkom 6.3.1 pridržuje pravico, da na podlagi
informacij, ki so zanj relevantne, ugotovi, ali izdaja, izda
jatelj, dolžnik ali garant izpolnjujejo njegove zahteve
glede visokih bonitetnih standardov.
Za izboljšanje zagotavljanja likvidnosti nasprotnim
strankam za operacije denarne politike Eurosistema se
je Svet ECB odločil, da začasno dopolni merila, ki dolo
čajo primernost finančnega premoženja za uporabo kot

(1) UL L 331, 14.12.2011, str. 1.
(2) UL L 218, 15.8.2012, str. 20.

(4)

Navedene dodatne ukrepe je treba uporabljati začasno,
dokler ne bo Svet ECB presodil, da niso več potrebni
za zagotavljanje ustreznega transmisijskega mehanizma
denarne politike. Zato se izvedejo s spremembo Smernice
ECB/2012/18 –

SPREJEL NASLEDNJO SMERNICO:

Člen 1
Spremembe
Smernica ECB/2012/18 se spremeni, kot sledi:

1. člen 1 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 1
Dodatni ukrepi v zvezi z operacijami refinanciranja in
primernim zavarovanjem
1.
Pravila za izvajanje operacij denarne politike Eurosi
stema in merila primernosti za zavarovanje, določena v tej
smernici, kot so podrobneje opredeljena v odstavku 2, se
uporabljajo v povezavi s Smernico ECB/2011/14.

2.
Za zavarovanje, denominirano v tuji valuti, se upora
bljajo samo členi 3, 5 in 5a te smernice.

3.
V primeru razhajanj med to smernico in Smernico
ECB/2011/14, kakor jo NCB izvedejo na nacionalni ravni,
prevlada ta smernica. NCB še naprej uporabljajo vse določbe
Smernice ECB/2011/14 v nespremenjeni obliki, razen če je v
tej smernici določeno drugače.“;
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Člen 2

2. vstavi se naslednji člen 5a:

Preverjanje
„Člen 5a
Sprejem
nekaterega
finančnega
premoženja,
denominiranega v funtih šterlingih, jenih ali ameriških
dolarjih, kot primerno zavarovanje
1.
Tržni dolžniški instrumenti, opisani v oddelku 6.2.1
Priloge I k Smernici ECB/2011/14, predstavljajo, če so deno
minirani v funtih šterlingih, jenih ali ameriških dolarjih,
primerno zavarovanje za operacije denarne politike Eurosi
stema pod naslednjimi pogoji: (a) izdani morajo biti v euro
območju, kjer se morajo tudi nahajati oziroma poravnavati;
(b) izdajatelj mora biti ustanovljen v Evropskem gospodar
skem prostoru; in (c) izpolnjevati morajo vsa ostala merila
primernosti v oddelku 6.2.1 Priloge I iz Smernice
ECB/2011/14.

NCB pošljejo ECB besedila in sredstva, s katerimi se nameravajo
uskladiti s to smernico, najkasneje do 26. oktobra 2012.
Člen 3
Začetek veljavnosti
1.

Ta smernica začne veljati dva dneva po sprejetju.

2.

Člen 1 se uporablja od 9. novembra 2012.
Člen 4
Naslovniki

Ta smernica je naslovljena na vse centralne banke Eurosistema.

V Frankfurtu na Majni, 10. oktobra 2012
2.
Eurosistem uporablja naslednje zmanjšanje vrednosti za
takšne tržne dolžniške instrumente: (a) zmanjšanje za 16 %
za finančno premoženje, denominirano v funtih šterlingih ali
ameriških dolarjih; in (b) zmanjšanje za 26 % za finančno
premoženje, denominirano v jenih.“

Za Svet ECB
Predsednik ECB
Mario DRAGHI

