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USMERNENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2018/572
zo 7. februára 2018,
ktorým sa mení usmernenie ECB/2014/31 o dodatočných dočasných opatreniach týkajúcich sa
refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky (ECB/2018/5)
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 a články 5.1, 12.1, 14.3 a 18.2,
keďže:
(1)

Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) v súvislosti s rámcom Eurosystému pre zábezpeku rozhodla,
že by cenné papiere zabezpečené hypotékami na komerčné nehnuteľnosti už nemali byť akceptovateľné ako
zábezpeka, keďže riziká spojené s týmito cennými papiermi a ich zložitosť sa v porovnaní s inými cennými
papiermi krytými aktívami, ktoré sú Eurosystémom akceptované ako zábezpeka, značne líšia, tak pokiaľ ide
o podkladové aktíva, ako aj o štrukturálne prvky.

(2)

Preto by sa malo usmernenie ECB/2014/31 (1) zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO USMERNENIE:

Článok 1
Zmena
V článku 3 ods. 1 písm. a) usmernenia ECB/2014/31 sa bod iii) vypúšťa.
Článok 2
Nadobudnutie účinnosti
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 16. apríla 2018. Najneskôr do 16. marca 2018 informujú ECB o textoch
a prostriedkoch týkajúcich sa daných opatrení.
Článok 3
Adresáti
Toto usmernenie je adresované všetkým centrálnym bankám Eurosystému.

Vo Frankfurte nad Mohanom 7. februára 2018
Za Radu guvernérov ECB
prezident ECB
Mario DRAGHI

(1) 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 (Ú. v. EÚ L 240, 13.8.2014, s. 28).

