24.6.2019

Úřední věstník Evropské unie

CS

L 167/79

OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2019/1034
ze dne 10. května 2019,
kterými se mění obecné zásady ECB/2014/31 o dodatečných dočasných opatřeních týkajících se
refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění (ECB/2019/13)
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 rozhodla, že pro účely čl. 1 odst. 3, čl. 6 odst. 1 a článku 8 obecných zásad ECB/2014/31 (1) se
Řecká republika již nepovažuje za členský stát eurozóny, na který se vztahuje program Evropské unie/Meziná
rodního měnového fondu (2).

(2)

Rada guvernérů rozhodla, že pro účely článku 8 obecných zásad ECB/2014/31 se Kyperská republika již
nepovažuje za členský stát eurozóny, na který se vztahuje program Evropské unie/Mezinárodního měnového
fondu (3).

(3)

Pozastavení uplatňování požadavků na práh úvěrové kvality ve vztahu k některým obchodovatelným nástrojům
by mělo být předmětem výslovného rozhodnutí Rady guvernérů.

(4)

Obecné zásady ECB/2014/31 je proto třeba odpovídajícím způsobem změnit,

PŘIJALA TYTO OBECNÉ ZÁSADY:

Článek 1
Změny
Obecné zásady ECB/2014/31 se mění takto:
1) V článku 1 se zrušuje odstavec 3;
2) Článek 6 se zrušuje;
3) V článku 8 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
„2.
Na základě zvláštního rozhodnutí Rady guvernérů se práh úvěrové kvality stanovený Eurosystémem
neuplatňuje na obchodovatelné dluhové nástroje vydané nebo plně zaručené ústřední vládou členského státu
eurozóny, na který se vztahuje program Evropské unie/Mezinárodního měnového fondu, pokud podle Rady
guvernérů dotčený členský stát splňuje podmínky poskytování finanční podpory a/nebo podmínky makroekono
mického programu.“;
4) V článku 8 se zrušuje odstavec 3;
5) V článku 9 se zrušuje odstavec 3;
6) Přílohy I a II se zrušují.
(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).
(2) Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2018/1148 ze dne 10. srpna 2018 o způsobilosti obchodovatelných dluhových nástrojů
vydaných nebo plně zaručených Řeckou republikou a o zrušení rozhodnutí (EU) 2016/1041 (ECB/2018/21) (Úř. věst. L 208, 17.8.2018,
s. 91).
(3) Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2016/457 ze dne 16. března 2016 o způsobilosti obchodovatelných dluhových nástrojů
vydaných nebo plně zaručených Kyperskou republikou (ECB/2016/5) (Úř. věst. L 79, 30.3.2016, s. 41).
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Článek 2
Nabytí účinku a provedení
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 5. srpna 2019. Nejpozději do 21. června 2019 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 10. května 2019.
Za Radu guvernérů ECB
prezident ECB
Mario DRAGHI

