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OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2018/572
ze dne 7. února 2018,
kterými se mění obecné zásady ECB/2014/31 o dodatečných dočasných opatřeních týkajících se
refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění (ECB/2018/5)
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 a články 5.1, 12.1, 14.3 a 18.2 tohoto statutu,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Rada guvernérů Evropské centrální banky (ECB) rozhodla, že cenné papíry kryté hypotečními úvěry na nebytové
nemovitosti by neměly být v systému zajištění používaném v Eurosystému nadále způsobilé jako zajištění, jelikož
rizika spojená s těmito cennými papíry a jejich složitost se ve srovnání s ostatními cennými papíry krytými
aktivy, které Eurosystém přijímá jako zajištění, značně liší, jak pokud jde o podkladová aktiva, tak pokud jde
o strukturální charakteristiky.

(2)

Obecné zásady ECB/2014/31 (1) je proto třeba příslušným způsobem změnit,

PŘIJALA TYTO OBECNÉ ZÁSADY:

Článek 1
Změna
V čl. 3 odst. 1 písm. a) obecných zásad ECB/2014/31 se bod iii) zrušuje.
Článek 2
Nabytí účinku
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 16. dubna 2018. Nejpozději do 16. března 2018 informují ECB o textech
a prostředcích, které se týkají těchto opatření.
Článek 3
Určení
Tyto obecné zásady jsou určeny všem centrálním bankám Eurosystému.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 7. února 2018.
Za Radu guvernérů ECB
prezident ECB
Mario DRAGHI

(1) 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 (Úř. věst. L 240, 13.8.2014, s. 28).

