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OBECNÉ ZÁSADY
OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2017/1362
ze dne 18. května 2017,
kterými se mění obecné zásady (EU) 2015/510 o provádění rámce měnové politiky Eurosystému
(ECB/2017/12)
RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 127 odst. 2 první odrážku této smlouvy,
s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na první odrážku
článku 3.1, články 9.2, 12.1, 14.3, 18.2 a první odstavec článku 20 tohoto statutu,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Dosažení jednotné měnové politiky vyžaduje vymezení nástrojů a postupů, jež má využívat Eurosystém za
účelem provádění této politiky jednotným způsobem ve všech členských státech, jejichž měnou je euro.

(2)

Rada guvernérů dne 22. března 2017 rozhodla dále upřesnit pravidla, která v kontextu pravidel pro protistrany
měnové politiky Eurosystému platí pro subjekty pro likvidaci, s cílem zajistit jednotné zacházení s těmito
subjekty, pokud jde o přístup k operacím měnové politiky Eurosystému. Rada guvernérů konkrétně považuje za
vhodné, aby subjekty pro likvidaci, jak jsou definovány v těchto obecných zásadách, neměly přístup k operacím
měnové politiky, neboť hlavní účel těchto subjektů neodpovídá běžné činnosti úvěrových institucí, které jsou
obvyklými účastníky těchto operací.

(3)

Z důvodu transparentnosti a právní jednoznačnosti by mělo být rozhodnutí Rady guvernérů ze dne
22. března 2017 bezodkladně upraveno v závazném právním aktu, který doplní obecné zásady Evropské
centrální banky (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) (1).

(4)

Obecné zásady (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) je proto třeba příslušným způsobem změnit,

PŘIJALA TYTO OBECNÉ ZÁSADY:

Článek 1
Změny
Obecné zásady (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) se mění takto:
1. V článku 2 se vkládá nový bod 99a, který zní:
„(99a) „subjektem pro likvidaci“ subjekt v soukromém nebo veřejném vlastnictví, který a) má za hlavní cíl postupný
prodej svých aktiv a ukončení své obchodní činnosti; nebo b) je subjektem pro správu nebo prodej aktiv
zřízeným k podpoře restrukturalizace a/nebo řešení krize finančního sektoru, včetně společností pro správu
(1) Obecné zásady Evropské centrální banky (EU) 2015/510 ze dne 19. prosince 2014 o provádění rámce měnové politiky Eurosystému
(ECB/2014/60) (Úř. věst. L 91, 2.4.2015, s. 3).

21.7.2017

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 190/27

aktiv zřízených v důsledku řešení krize pomocí nástroje oddělení aktiv v souladu s článkem 26 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 806/2014 (*) nebo vnitrostátními právními předpisy, kterými se
provádí článek 42 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU (**).
(*) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 806/2014 ze dne 15. července 2014, kterým se stanoví
jednotná pravidla a jednotný postup pro řešení krize úvěrových institucí a některých investičních podniků
v rámci jednotného mechanismu pro řešení krizí a Jednotného fondu pro řešení krizí a mění nařízení (EU)
č. 1093/2010 (Úř. věst. L 225, 30.7.2014, s. 1).
(**) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU ze dne 15. května 2014, kterou se stanoví rámec pro
ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků a kterou se mění směrnice Rady
82/891/EHS, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES,
2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU a 2013/36/EU a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1093/2010 a (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 190).“;
2. V článku 55a se odstavec 5 nahrazuje tímto:
„5.
Subjekt pro likvidaci není způsobilý pro přístup k operacím měnové politiky Eurosystému, ledaže byl přijat
jako způsobilá protistrana pro účast na těchto operacích do 22. března 2017. V takovém případě zůstává způsobilým
do 31. prosince 2021 s tím, že jeho přístup k úvěrovým operacím Eurosystému, jak jsou vymezeny v čl. 2 bodě 31,
je omezen průměrnou mírou, v níž využil úvěrové operace Eurosystému ve dvanáctiměsíčním období předcházejícím
22. března 2017. Uvedené omezení lze případně stanovit a uplatnit společně pro více subjektů pro likvidaci, které
patří do stejné skupiny. Po 31. prosinci 2021 přestane být tento subjekt způsobilým pro přístup k operacím měnové
politiky Eurosystému.“;
3. V článku 158 se vkládá nový odstavec 3a, který zní:
„3a.
Eurosystém může z důvodu obezřetnosti dočasně nebo úplně vyloučit anebo omezit přístup těch protistran
k operacím měnové politiky, které směrují likviditu Eurosystému do subjektů pro likvidaci, které nejsou považovány
za způsobilé v souladu s čl. 55a odst. 5.“.
Článek 2
Nabytí účinku a provádění
1.
Tyto obecné zásady nabývají účinku dnem oznámení národním centrálním bankám členských států, jejichž měnou
je euro.
2.
Národní centrální banky členských států, jejichž měnou je euro, přijmou opatření nezbytná k dosažení souladu
s těmito obecnými zásadami a použijí je od 21. července 2017. Nejpozději do 19. června 2017 informují ECB o textech
a prostředcích týkajících se těchto opatření.
Článek 3
Určení
Tyto obecné zásady jsou určeny všem centrálním bankám Eurosystému.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 18. května 2017.
Za Radu guvernérů ECB
prezident ECB
Mario DRAGHI

