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ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2016/1041
z 22. júna 2016
o akceptovateľnosti obchodovateľných dlhových nástrojov, ktoré vydala alebo za ktoré v plnom
rozsahu ručí Helénska republika a o zrušení rozhodnutia (EÚ) 2015/300 (ECB/2016/18)
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, článok 12.1, článok 18 a článok 34.1 druhú zarážku,

so zreteľom na usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/510 z 19. decembra 2014 o vykonávaní rámca
menovej politiky Eurosystému (ECB/2014/60) (1) (usmernenie o všeobecnej dokumentácii), a najmä jeho na článok 1
ods. 4, hlavy I, II, IV, V, VI a VIII v štvrtej časti a šiestu časť,

so zreteľom na usmernenie ECB/2014/31 z 9. júla 2014 o dodatočných dočasných opatreniach týkajúcich sa
refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky, ktorým sa mení usmernenie ECB/2007/9 (2), a najmä
na jeho článok 1 ods. 3 a článok 8,

so zreteľom na rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/774 zo 4. marca 2015 o programe nákupu aktív
verejného sektora na sekundárnom trhu (ECB/2015/10) (3), a najmä na jeho článok 3 ods. 2,

keďže:

(1)

Podľa článku 18.1 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky Európska
centrálna banka (ECB) a národné centrálne banky členských štátov, ktorých menou je euro, môžu uskutočňovať
úverové operácie s úverovými inštitúciami a inými účastníkmi trhu, pričom sa požičiavanie zabezpečuje na
základe dostatočnej zábezpeky.

(2)

Štandardné kritériá a minimálne požiadavky na limity kreditnej kvality určujúce akceptovateľnosť obchodova
teľných aktív ako zábezpeky na účely operácií menovej politiky Eurosystému sú ustanovené usmernení (EÚ)
2015/510 (ECB/2014/60) a konkrétne v jeho článku 59 a v štvrtej časti hlava II.

(3)

Podľa článku 1 ods. 4 usmernenia (EÚ) 2015/510 (ECB/2014/60) môže Rada guvernérov nástroje, požiadavky,
kritériá a postupy uskutočňovania operácií menovej politiky Eurosystému kedykoľvek meniť. Podľa článku 59
ods. 6 usmernenia (EÚ) 2015/510 (ECB/2014/60) si Eurosystém vyhradzuje právo určiť, či emisia, emitent, dlžník
alebo ručiteľ spĺňajú požiadavky Eurosystému na kreditnú kvalitu na základe akýchkoľvek informácií, ktoré
Eurosystém považuje za relevantné pre zabezpečenie zodpovedajúcej ochrany Eurosystému pred rizikom.

(4)

Článok 8 ods. 2 usmernenia ECB/2014/31 ustanovuje, že limity kreditnej kvality Eurosystému sa neuplatňujú na
obchodovateľné dlhové nástroje, ktoré vydali alebo za ktoré v plnom rozsahu ručia vlády členských štátov,
ktorých menou je euro, na ktoré sa uplatňuje program Európskej únie/Medzinárodného menového fondu, pokiaľ
Rada guvernérov nerozhodne, že príslušný členský štát nespĺňa podmienky finančnej podpory a/alebo makroeko
nomického programu.

(5)

Rada guvernérov vo februári 2015 zhodnotila, že nebolo možné predpokladať úspešný záver preskúmania v
danom čase prebiehajúceho programu Európskej únie/Medzinárodného menového fondu pre Helénsku republiku.

(1) Ú. v. EÚ L 91, 2.4.2015, s. 3.
(2) Ú. v. EÚ L 240, 13.8.2014, s. 28.
(3) Ú. v. EÚ L 121, 14.5.2015, s. 20.
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Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/300 (ECB/2015/6) (1) následne ustanovilo, že na účely
článku 6 ods. 1 a článku 8 usmernenia ECB/2014/31 sa už Helénska republika nepovažuje za členský štát, ktorý
plní program Európskej únie/Medzinárodného menového fondu, a že požiadavky Eurosystému na limity kreditnej
kvality sa uplatňujú vo vzťahu k obchodovateľným dlhovým nástrojom, ktoré vydala alebo za ktoré v plnom
rozsahu ručí Helénska republika. Dňa 19. augusta 2015, po skončení programu finančnej podpory pre Grécko
financovaného prostredníctvom Európskeho nástroja finančnej stability, schválila Rada guvernérov Európskeho
mechanizmu pre stabilitu (EMS) nový trojročný program finančnej pomoci pre Grécko.
(6)

Prvá tranža v rámci nového programu ESM bola vyplatená po tom, ako boli prijaté všetky požadované opatrenia
a dosiahnuté všetky ciele, ktoré prispeli k postupnej stabilizácii gréckej ekonomiky a umožnili rekapitalizáciu
gréckeho bankového systému na konci roku 2015. Po dokončení predchádzajúcich opatrení, ktoré boli
dohodnuté v programe pre prvé preskúmanie, schválilo predstavenstvo EMS 17. júna 2016 vyplatenie prvej časti
druhej tranže programu. Prvé preskúmanie programu EMS tým bolo úspešne ukončené.

(7)

Rada guvernérov posúdila účinky nového programu EMS pre Grécko, jeho ďalšiu realizáciu a odhodlanie, ktoré
preukázali grécke orgány v súvislosti s realizáciou tohto programu v plnej miere.

(8)

Na základe uvedeného posúdenia považuje Rada guvernérov Helénsku republiku za krajinu, ktorá plní program, a
rozhodla sa znova akceptovať v operáciách menovej politiky Eurosystému obchodovateľné dlhové nástroje, ktoré
vydala alebo za ktoré v plnom rozsahu ručí Helénska republika. Preto by sa rozhodnutie (EÚ) 2015/300
(ECB/2015/6) malo zrušiť.

(9)

Vzhľadom na osobitné podmienky, ktoré sa týkajú trhového a úverového rizika pre obchodovateľné dlhové
nástroje, ktoré vydala alebo za ktoré v plnom rozsahu ručí Helénska republika, sa Rada guvernérov rozhodla
upraviť rozpis zrážok vzťahujúci sa na tieto nástroje podľa článku 8 ods. 3 usmernenia ECB/2014/31.

(10)

V súlade s predchádzajúcimi závermi rokovaní Rady guvernérov sa potenciálne nákupy obchodovateľných
dlhových nástrojov, ktoré vydala alebo za ktoré v plnom rozsahu ručí Helénska republika, a ktoré sú uskutoč
ňované v rámci programu nákupu aktív verejného sektora na sekundárnych trhoch (PSPP), preskúmajú neskôr pri
zohľadnení pokroku dosiahnutého v súvislosti s analýzou a posilnením udržateľnosti verejného dlhu Grécka a
iných otázok spojených s riadením rizík,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1
Akceptovateľnosť obchodovateľných dlhových nástrojov, ktoré vydala alebo za ktoré v plnom
rozsahu ručí Helénska republika
1.

Helénska republika sa považuje za krajinu, ktorá plní program Európskej únie/Medzinárodného menového fondu.

2.
Minimálne požiadavky Eurosystému na limity kreditnej kvality, ako sú ustanovené v usmernení (EÚ) 2015/510
(ECB/2014/60), a konkrétne v jeho článku 59 a v štvrtej časti, sa neuplatňujú na obchodovateľné dlhové nástroje, ktoré
vydala alebo za ktoré v plnom rozsahu ručí Helénska republika.

Článok 2
Rozpis zrážok, ktoré sa uplatňujú na obchodovateľné dlhové nástroje, ktoré vydala, alebo za ktoré
v plnom rozsahu ručí Helénska republika
Na obchodovateľné dlhové nástroje, ktoré vydala, alebo za ktoré v plnom rozsahu ručí Helénska republika, sa uplatňujú
osobitné zrážky uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu.
(1) Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/300 z 10. februára 2015 o akceptovateľnosti obchodovateľných dlhových
nástrojov, ktoré vydala alebo za ktoré v plnom rozsahu ručí Helénska republika (ECB/2015/6) (Ú. v. EÚ L 53, 25.2.2015, s. 29).
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Článok 3
Nákupy v rámci PSPP
Nákupy obchodovateľných dlhových cenných papierov, ktoré vydala, alebo za ktoré v plnom rozsahu ručí Helénska
republika, podľa rozhodnutia (EÚ) 2015/774 (ECB/2015/10) sa uskutočňujú – v súlade s článkom 5 ods. 3 uvedeného
rozhodnutia a v rámci limitov, ktoré v súlade s ním stanoví Rada guvernérov – po tom, ako Rada guvernérov pozitívne
vyhodnotí pokrok dosiahnutý v súvislosti s analýzou a posilnením udržateľnosti verejného dlhu Grécka a iné otázky
spojené s riadením rizík.
Článok 4
Zrušovacie ustanovenie
Rozhodnutie (EÚ) 2015/300 (ECB/2015/6) sa týmto zrušuje.
Článok 5
Záverečné ustanovenia
1.

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 29. júna 2016.

2.
V prípade akéhokoľvek rozporu medzi týmto rozhodnutím a rozhodnutím (EÚ) 2015/774 (ECB/2015/10) alebo
usmernením (EÚ) 2015/510 (ECB/2014/60) alebo usmernením ECB/2014/31 tak, ako ich na vnútroštátnej úrovni
implementovali národné centrálne banky členských štátov, ktorých menou je euro, má prednosť toto rozhodnutie.

Vo Frankfurte nad Mohanom 22. júna 2016
Prezident ECB
Mario DRAGHI
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PRÍLOHA
ROZPIS ZRÁŽOK, KTORÉ SA UPLATŇUJÚ NA OBCHODOVATEĽNÉ DLHOVÉ NÁSTROJE, KTORÉ
VYDALA, ALEBO ZA KTORÉ V PLNOM ROZSAHU RUČÍ HELÉNSKA REPUBLIKA

Štátne dlhopisy

Bankové dlhopisy so štátnou zárukou a dlhopisy
nefinančných korporácií so štátnou zárukou

Zostatková splatnosť
(v rokoch)

Zrážky v prípade
kupónov s pevnou
a pohyblivou sadzbou

Zrážky v prípade
kupónov s nulovou
sadzbou

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

Zostatková splatnosť
(v rokoch)

Zrážky v prípade
kupónov s pevnou
a pohyblivou sadzbou

Zrážky v prípade
kupónov s nulovou
sadzbou

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

