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ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2016/1041
ze dne 22. června 2016
o způsobilosti obchodovatelných dluhových nástrojů vydaných nebo plně zaručených Řeckou
republikou a o zrušení rozhodnutí (EU) 2015/300 (ECB/2016/18)
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 čl. 3.1 první
odrážku, článek 12.1, článek 18 a čl. 34.1 druhou odrážku tohoto statutu,

s ohledem na obecné zásady Evropské centrální banky (EU) 2015/510 ze dne 19. prosince 2014 o provádění rámce
měnové politiky Eurosystému (obecné zásady o obecné dokumentaci) (ECB/2014/60) (1), a zejména na čl. 1 odst. 4,
hlavy I, II, IV, V, VI a VIII části čtvrté a na část šestou těchto obecných zásad,

s ohledem na obecné zásady ECB/2014/31 ze dne 9. července 2014 o dodatečných dočasných opatřeních týkajících se
refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění a o změně obecných zásad ECB/2007/9 (2), a zejména na čl. 1
odst. 3 a článek 8 uvedených obecných zásad,

s ohledem na rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2015/774 ze dne 4. března 2015 o programu nákupu aktiv
veřejného sektoru na sekundárních trzích (ECB/2015/10) (3), a zejména na čl. 3 odst. 2 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 18.1 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky mohou Evropská
centrální banka (ECB) a národní centrální banky členských států, jejichž měnou je euro, provádět úvěrové operace
s úvěrovými institucemi a ostatními účastníky trhu s tím, že úvěry jsou dostatečně zajištěny.

(2)

Standardní kritéria a minimální požadavky na úvěrovou kvalitu, podle nichž se určuje způsobilost obchodova
telných aktiv jako zajištění pro účely operací měnové politiky Eurosystému, jsou stanoveny v obecných zásadách
(EU) 2015/510 (ECB/2014/60), a zejména v článku 59 a hlavě II části čtvrté uvedených obecných zásad.

(3)

Podle čl. 1 odst. 4 obecných zásad (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) může Rada guvernérů kdykoli měnit nástroje,
požadavky, kritéria a postupy provádění operací měnové politiky Eurosystému. Podle čl. 59 odst. 6 obecných
zásad (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) si Eurosystém vyhrazuje právo určit, zda emise, emitent, dlužník nebo
ručitel splňují požadavky Eurosystému na úvěrovou kvalitu na základě jakýchkoli informací, které Eurosystém
může považovat za relevantní pro zajištění odpovídající ochrany Eurosystému před riziky.

(4)

Podle čl. 8 odst. 2 obecných zásad ECB/2014/31 se práh úvěrové kvality stanovený Eurosystémem neuplatňuje na
obchodovatelné dluhové nástroje vydané nebo plně zaručené ústředními vládami členských států, jejichž měnou
je euro a na které se vztahuje program Evropské unie / Mezinárodního měnového fondu, ledaže Rada guvernérů
rozhodne, že příslušný členský stát nesplňuje podmínky poskytování finanční podpory a/nebo podmínky
makroekonomického programu.

(5)

V únoru 2015 dospěla Rada guvernérů k závěru, že nebylo možné předpokládat úspěšné ukončení v té době
probíhajícího přezkumu programu Evropské unie / Mezinárodního měnového fondu pro Řeckou republiku.

(1) Úř. věst. L 91, 2.4.2015, s. 3.
(2) Úř. věst. L 240, 13.8.2014, s. 28.
(3) Úř. věst. L 121, 14.5.2015, s. 20.
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Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2015/300 (ECB/2015/6) (1) proto stanovilo, že pro účely čl. 6 odst. 1
a článku 8 obecných zásad ECB/2014/31 se již Řecká republika nepovažuje za členský stát, který plní program
Evropské unie / Mezinárodního měnového fondu, a že práh úvěrové kvality stanovený Eurosystémem se
uplatňuje na obchodovatelné dluhové nástroje vydané nebo plně zaručené Řeckou republikou. Po skončení
programu finanční pomoci Řecku realizovaného prostřednictvím Evropského nástroje finanční stability (EFSF)
Rada guvernérů Evropského mechanismu stability (ESM) dne 19. srpna 2015 schválila nový tříletý program
finanční pomoci Řecku.
(6)

První tranše v rámci nového programu ESM byla vyplacena poté, co byla přijata všechna požadovaná opatření a
dosaženy všechny průběžné cíle, jež přispěly k postupné stabilizaci řeckého hospodářství a umožnily rekapita
lizaci řeckého bankovního systému na konci roku 2015. Po provedení opatření, jež byla v rámci programu
dohodnuta pro jeho první přezkum, správní rada ESM dne 17. června 2016 schválila vyplacení první části druhé
tranše programu. První přezkum programu ESM tak byl úspěšně ukončen.

(7)

Rada guvernérů posoudila účinky nového programu ESM pro Řecko, jeho další provádění a odhodlání řeckých
orgánů tento program v plném rozsahu provést.

(8)

Rada guvernérů má na základě uvedeného posouzení za to, že Řecká republika splňuje podmínky programu, a
rozhodla se proto obnovit způsobilost obchodovatelných dluhových nástrojů, které vydala nebo za něž se plně
zaručila Řecká republika, pro operace měnové politiky Eurosystému. Rozhodnutí (EU) 2015/300 (ECB/2015/6) je
proto třeba zrušit.

(9)

S ohledem na specifická tržní a úvěrová rizika spojená s obchodovatelnými dluhovými nástroji, které vydala nebo
za něž se plně zaručila Řecká republika, se Rada guvernérů ECB rozhodla upravit přehled srážek, které se na tyto
nástroje uplatňují podle čl. 8 odst. 3 obecných zásad ECB/2014/31.

(10)

Možné nákupy obchodovatelných dluhových nástrojů, které vydala nebo za něž se zaručila Řecká republika, v
rámci programu nákupu aktiv veřejného sektoru na sekundárních trzích (PSPP) budou v souladu se závěry
dosavadních jednání Rady guvernérů posouzeny později s ohledem na pokrok dosažený v souvislosti s analýzou
a posilováním udržitelnosti řeckého veřejného dluhu a na jiné otázky spojené s řízením rizik,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Způsobilost obchodovatelných dluhových nástrojů vydaných nebo plně zaručených Řeckou
republikou
1.

Řecká republika se považuje za členský stát, který plní program Evropské unie / Mezinárodního měnového fondu.

2.
Minimální požadavky Eurosystému na práh úvěrové kvality stanovené v obecných zásadách (EU) 2015/510
(ECB/2014/60), a zejména v článku 59 a části čtvrté uvedených obecných zásad, se neuplatňují na obchodovatelné
dluhové nástroje vydané nebo plně zaručené Řeckou republikou.

Článek 2
Přehled srážek, které se uplatňují na obchodovatelné dluhové nástroje vydané nebo plně zaručené
Řeckou republikou
Na obchodovatelné dluhové nástroje vydané či plně zaručené Řeckou republikou se uplatňují zvláštní srážky uvedené
v příloze tohoto rozhodnutí.
(1) Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2015/300 ze dne 10. února 2015 o způsobilosti obchodovatelných dluhových nástrojů
vydaných nebo plně zaručených Řeckou republikou (ECB/2015/6) (Úř. věst. L 53, 25.2.2015, s. 29).
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Článek 3
Nákupy v rámci programu PSPP
Nákupy obchodovatelných dluhových cenných papírů, které vydala nebo za něž se plně zaručila Řecká republika, podle
rozhodnutí (EU) 2015/774 (ECB/2015/10) se uskutečňují – v souladu s čl. 5 odst. 3 uvedeného rozhodnutí a v rámci
limitů, které v souladu s tímto ustanovením stanoví Rada guvernérů – poté, co Rada guvernérů kladně vyhodnotí
pokrok dosažený v souvislosti s analýzou a posilováním udržitelnosti řeckého veřejného dluhu a jiné otázky spojené s
řízením rizik.
Článek 4
Zrušení
Rozhodnutí (EU) 2015/300 (ECB/2015/6) se zrušuje.
Článek 5
Závěrečná ustanovení
1.

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 29. června 2016.

2.
V případě rozporu mezi tímto rozhodnutím, rozhodnutím (EU) 2015/774 (ECB/2015/10) a obecnými zásadami
(EU) 2015/510 (ECB/2014/60) nebo obecnými zásadami ECB/2014/31, tak jak je na vnitrostátní úrovni provedly
národní centrální banky členských států, jejichž měnou je euro, má přednost toto rozhodnutí.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 22. června 2016.
Prezident ECB
Mario DRAGHI
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PŘÍLOHA
PŘEHLED SRÁŽEK, KTERÉ SE UPLATŇUJÍ NA OBCHODOVATELNÉ DLUHOVÉ NÁSTROJE VYDANÉ NEBO
PLNĚ ZARUČENÉ ŘECKOU REPUBLIKOU

Státní dluhopisy

Státem zaručené bankovní dluhopisy a státem zaru
čené dluhopisy nefinančních podniků

Zbytková splatnost (v
letech)

Srážky u kupónů
s pevnou a proměnlivou
sazbou

Srážky u kupónů
s nulovou sazbou

0-1

15,0

15,0

1-3

33,0

35,5

3-5

45,0

48,5

5-7

54,0

58,5

7-10

56,0

62,0

> 10

57,0

71,0

Zbytková splatnost (v
letech)

Srážky u kupónů
s pevnou a proměnlivou
sazbou

Srážky u kupónů
s nulovou sazbou

0-1

23,0

23,0

1-3

42,5

45,0

3-5

55,5

59,0

5-7

64,5

69,5

7-10

67,0

72,5

> 10

67,5

81,0

