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USMERNENIA
USMERNENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2017/1362
z 18. mája 2017,
ktorým sa mení usmernenie (EÚ) 2015/510 o vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému
(ECB/2017/12)
RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 127 ods. 2 prvú zarážku,
so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 3.1
prvú zarážku, články 9.2, 12.1, 14.3, 18.2 a článok 20 prvý odsek,
keďže:
(1)

Dosiahnutie jednotnej menovej politiky si vyžaduje vymedzenie nástrojov a postupov, ktoré má používať
Eurosystém, aby sa táto politika vykonávala jednotne prostredníctvom členských štátov, ktorých menou je euro.

(2)

Rada guvernérov 22. marca 2017 rozhodla ďalej spresniť pravidlá, ktoré v kontexte pravidiel pre zmluvné strany
menovej politiky Eurosystému platia pre „likvidačné subjekty“, s cieľom zabezpečiť rovnocenné zaobchádzanie
s uvedenými subjektmi, pokiaľ ide o prístup k operáciám menovej politiky Eurosystému. Rada guvernérov najmä
považuje za vhodné, aby „likvidačné subjekty“, ako sú vymedzené v tomto usmernení, nemali prístup
k operáciám menovej politiky, keďže hlavný účel týchto subjektov nezodpovedá bežnej činnosti úverových
inštitúcií, ktoré sú pravidelnými účastníkmi operácií menovej politiky.

(3)

Z dôvodov transparentnosti a právnej jednoznačnosti by rozhodnutie Rady guvernérov z 22. marca 2017 malo
byť bezodkladne upravené v záväznom právnom akte, ktorý doplní usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ)
2015/510 (ECB/2014/60) (1).

(4)

Preto by sa malo usmernenie (EÚ) 2015/510 (ECB/2014/60) zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO USMERNENIE:

Článok 1
Zmeny
Usmernenie (EÚ) 2015/510 (ECB/2014/60) sa mení takto:
1. V článku 2 sa vkladá odsek 99a, ktorý znie:
„99a. ‚likvidačným subjektom‘ sa rozumie subjekt v súkromnom alebo vo verejnom vlastníctve, ktorý a) má za
hlavný cieľ postupný predaj svojich aktív alebo ukončenie svojich obchodných činností alebo b) je subjektom
pre správu alebo predaj aktív zriadeným na podporu reštrukturalizácie a/alebo riešenie krízových situácií
finančného sektora, vrátane subjektov pre správu aktív vytvorených v dôsledku riešenia krízovej situácie
(1) Usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/510 z 19. decembra 2014 o vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému
(ECB/2014/60) (Ú. v. EÚ L 91, 2.4.2015, s. 3).
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pomocou nástroja oddelenia aktív v súlade s článkom 26 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 806/2014 (*) alebo vnútroštátnymi právnymi predpismi, ktorými sa transponoval článok 42 smernice
Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ (**).
(*) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 806/2014 z 15. júla 2014, ktorým sa stanovujú jednotné
pravidlá a jednotný postup riešenia krízových situácií úverových inštitúcií a určitých investičných spoločností
v rámci jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií a jednotného fondu na riešenie krízových situácií
a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 (Ú. v. EÚ L 225, 30.7.2014, s. 1).
(**) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ z 15. mája 2014, ktorou sa stanovuje rámec pre
ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností a ktorou sa mení
smernica Rady 82/891/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES,
2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EÚ, 2012/30/EÚ a 2013/36/EÚ a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 1093/2010 a (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 190).“
2. V článku 55a sa odsek 5 nahrádza takto:
„5. Likvidačný subjekt nie je akceptovateľný pre prístup k operáciám menovej politiky, pokiaľ nebol akceptovaný
ako zmluvná strana akceptovateľná pre účasť na operáciách menovej politiky Eurosystému do 22. marca 2017.
V takom prípade zostane akceptovateľným do 31. decembra 2021 s tým, že jeho prístup k úverovým operáciám
Eurosystému, ako je vymedzené v článku 2 ods. 31, je obmedzený priemernou úrovňou, v ktorej využil úverové
operácie Eurosystému počas 12-mesačného obdobia predchádzajúceho 22. marcu 2017. Uvedené obmedzenie
možno prípadne stanoviť a uplatniť spoločne pre viac likvidačných subjektov patriacich do tej istej skupiny. Po
31. decembra 2021 takýto subjekt už nebude viac akceptovateľný pre prístup k operáciám menovej politiky
Eurosystému.“
3. V článku 158 sa vkladá tento odsek 3a:
„3a.
Eurosystém môže z dôvodu obozretnosti pozastaviť, obmedziť alebo vylúčiť prístup tých zmluvných strán
k operáciám menovej politiky, ktoré smerujú likviditu Eurosystému do neakceptovateľného likvidačného subjektu,
ktorý sa nepovažuje za akceptovateľný v súlade s článkom 55a ods. 5“.
Článok 2
Nadobudnutie účinnosti a implementácia
1.
Toto usmernenie nadobúda účinnosť v deň jeho oznámenia národným centrálnym bankám členských štátov,
ktorých menou je euro.
2.
Národné centrálne banky členských štátov, ktorých menou je euro, prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie
súladu s týmto usmernením a uplatňujú ich od 21. júla 2017. Najneskôr do 19. júna 2017 informujú ECB o textoch
a prostriedkoch týkajúcich sa daných opatrení.
Článok 3
Adresáti
Toto usmernenie je určené všetkým centrálnym bankám Eurosystému.

Vo Frankfurte nad Mohanom 18. mája 2017
Za Radu guvernérov ECB
prezident ECB
Mario DRAGHI

