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SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2019/1312
z dne 22. julija 2019
o spremembi Sklepa (EU) 2016/810 (ECB/2016/10) o drugi seriji ciljno usmerjenih operacij
dolgoročnejšega refinanciranja (ECB/2019/22)
SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti prve alinee člena 127(2) Pogodbe,
ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti prve alinee člena 3.1,
člena 12.1, druge alinee člena 18.1 in druge alinee člena 34.1 Statuta,
ob upoštevanju Smernice Evropske centralne banke (EU) 2015/510 z dne 19. decembra 2014 o izvajanju okvira
denarne politike Eurosistema (ECB/2014/60) (1),
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

V skladu s členom 1(4) Smernice (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) lahko Svet ECB kadar koli spremeni orodja,
instrumente, zahteve, kriterije in postopke za izvajanje operacij denarne politike Eurosistema.

(2)

Svet ECB je 28. aprila 2016 na podlagi svojega mandata, da ohranja stabilnost cen, in z namenom, da okrepi
transmisijo denarne politike z dodatnim spodbujanjem bančnega kreditiranja nefinančnega zasebnega sektorja,
sprejel Sklep Evropske centralne banke (EU) 2016/810 (ECB/2016/10) (2). Navedeni sklep je predvidel, da se
v obdobju od junija 2016 do marca 2017 izvede druga serija ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinan
ciranja (CUODR-II).

(3)

Svet ECB je 7. marca 2019 odločil, da bo z namenom, da pomaga ohranjati ugodne pogoje bančnega kreditiranja
in podpre spodbujevalno naravnano denarno politiko v državah članicah, katerih valuta je euro, izvedel novo
serijo sedmih ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja (CUODR-III). Določbe o operacijah
CUODR-III bodo urejene v ločenem sklepu.

(4)

Da se olajša izračun zgornjih mej protiponudbe za operacije CUODR-III in upoštevajo morebitna prostovoljna
predčasna odplačila zneskov, izposojenih v operacijah CUODR-II, je treba spremeniti rok za obvestilo o takem
predčasnem odplačilu.

(5)

Da bi imele kreditne institucije na voljo dovolj časa za operativno pripravo na prvo operacijo CUODR-III, bi
moral ta sklep začeti veljati brez odlašanja.

(6)

Zato je treba Sklep (EU) 2016/810 (ECB/2016/10) ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1
Spremembe
V členu 6 Sklepa (EU) 2016/810 (ECB/2016/10) se odstavka 3 in 4 nadomestita z naslednjim:
„3.
Da bi lahko udeleženec izkoristil postopek predčasnega odplačila, mora zadevno NCB obvestiti, da namerava
opraviti odplačilo po postopku predčasnega odplačila na datum predčasnega odplačila, najmanj dva tedna pred tem
datumom predčasnega odplačila.
(1) Smernica Evropske centralne banke (EU) 2015/510 z dne 19. decembra 2014 o izvajanju okvira denarne politike Eurosistema
(ECB/2014/60) (Smernica o splošni dokumentaciji) (UL L 91, 2.4.2015, str. 3).
(2) Sklep Evropske centralne banke (EU) 2016/810 z dne 28. aprila 2016 o drugi seriji ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinan
ciranja (ECB/2016/10) (UL L 132, 21.5.2016, str. 107).
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4. Obvestilo iz odstavka 3 postane za zadevnega udeleženca zavezujoče dva tedna pred datumom predčasnega
odplačila, na katerega se nanaša. Če udeleženec do datuma odplačila v celoti ali delno ne poravna dolgovanega
zneska po postopku predčasnega odplačila, ima to lahko za posledico naložitev denarne kazni. Denarna kazen, ki se
uporabi, se izračuna v skladu s Prilogo VII k Smernici (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) in ustreza denarni kazni, ki se
uporablja za neizpolnitev obveznosti ustreznega zavarovanja in poravnave zneska, ki je bil dodeljen nasprotni
stranki v zvezi s povratnimi transakcijami za namene denarne politike. Naložitev denarne kazni ne posega v pravico
NCB, da uporabi pravna sredstva, predvidena za pojav primera kršitve, kakor so določena v členu 166 Smernice
(EU) 2015/510 (ECB/2014/60).“
Člen 2
Začetek veljavnosti
Ta sklep začne veljati 3. avgusta 2019.

V Frankfurtu na Majni, 22. julija 2019
Za Svet ECB
Predsednik ECB
Mario DRAGHI

