
DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO 

z dnia 3 lipca 2012 r. 

zmieniająca decyzję EBC/2011/25 w sprawie dodatkowych tymczasowych środków dotyczących 
operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń 

(EBC/2012/12) 

(2012/386/UE) 

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
w szczególności art. 127 ust. 2 tiret pierwsze, 

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Central
nych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art. 3 
ust. 1 oraz art. 18 ust. 2, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Zgodnie z art. 18 ust. 1 Statutu Europejskiego Systemu 
Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego 
Europejski Bank Centralny (EBC) i krajowe banki 
centralne państw członkowskich, których walutą jest 
euro (zwane dalej „KBC”), mogą dokonywać właściwie 
zabezpieczonych operacji kredytowych z instytucjami 
kredytowymi oraz innymi uczestnikami rynku. Kryteria 
kwalifikowania zabezpieczeń na potrzeby operacji poli
tyki pieniężnej Eurosystemu zostały określone w załącz
niku I do wytycznych EBC/2011/14 z dnia 20 września 
2011 r. w sprawie instrumentów i procedur polityki 
pieniężnej Eurosystemu ( 1 ). 

(2) Rada Prezesów EBC uważa za konieczną zmianę wyjątku 
od zakazu dotyczącego bliskich powiązań ustanowionego 
w pkt 6.2.3.2 załącznika I do wytycznych EBC/ 
2011/14 w odniesieniu do obligacji bankowych gwaran
towanych przez państwo, wyemitowanych i wykorzysty
wanych jako zabezpieczenie przez kontrahentów. 

(3) Kontrahenci biorący udział w operacjach kredytowych 
Eurosystemu powinni mieć w wyjątkowych sytuacjach 
możliwość podnoszenia aktualnego poziomu własnego 
wykorzystania obligacji bankowych gwarantowanych 
przez państwo, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady 
Prezesów. 

(4) Do przedstawionego Radzie Prezesów wniosku o wydanie 
uprzedniej zgody powinien być dołączony plan finanso
wania. 

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 
EBC/2011/25 z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie 
dodatkowych tymczasowych środków dotyczących 
operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania 
zabezpieczeń ( 2 ), 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Zmiana decyzji EBC/2011/25 

W decyzji EBC/2011/25 dodaje się art. 4b w brzmieniu: 

„Artykuł 4b 

Przyjmowanie obligacji bankowych gwarantowanych 
przez państwo jako zabezpieczenia 

1. Kontrahenci, którzy emitują kwalifikowane obligacje 
bankowe gwarantowane przez organ administracji publicznej 
kraju EOG uprawniony do nakładania podatków, nie mogą 
przedstawiać jako zabezpieczenia operacji kredytowych Euro
systemu takich obligacji lub innych podobnych obligacji 
wyemitowanych przez podmioty z nimi blisko powiązane 
w wysokości przewyższającej wartość nominalną obligacji 
już przedstawionych jako zabezpieczenie według stanu na 
dzień wejścia w życie niniejszej decyzji. 

2. W wyjątkowych przypadkach Rada Prezesów może 
zdecydować o wyłączeniu stosowania wymogu określonego 
w ust. 1. Do wniosku o wyłączenie dołącza się plan finan
sowania.”. 

Artykuł 2 

Wejście w życie 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 3 lipca 2012 r. 

Mario DRAGHI 
Prezes EBC
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( 1 ) Dz.U. L 331 z 14.12.2011, s. 1. ( 2 ) Dz.U. L 341 z 22.12.2011, s. 65.
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