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USMERNENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2019/1034
z 10. mája 2019,
ktorým sa mení usmernenie ECB/2014/31 o dodatočných dočasných opatreniach týkajúcich sa
refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky (ECB/2019/13)
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 31
prvú zarážku a články 5.1, 12.1, 14.3 a 18.2,
keďže:
(1)

Rada guvernérov rozhodla, že na účely článku 1 ods. 3, článku 6 ods. 1 a článku 8 usmernenia ECB/2014/31 (1)
sa už Helénska republika nepovažuje za členský štát eurozóny, na ktorý sa uplatňuje program Európskej únie/Me
dzinárodného menového fondu (2).

(2)

Rada guvernérov rozhodla, že na účely článku 8 usmernenia ECB/2014/31 sa už Cyperská republika nepovažuje
za členský štát eurozóny, na ktorý sa uplatňuje program Európskej únie/Medzinárodného menového fondu (3).

(3)

Pozastavenie uplatňovania požiadaviek na minimálny limit kreditnej kvality pre určité obchodovateľné nástroje by
malo byť predmetom výslovného rozhodnutia Rady guvernérov.

(4)

Usmernenie ECB/2014/31 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO USMERNENIE:

Článok 1
Zmeny
Usmernenie ECB/2014/31 sa mení takto:
1. V článku 1 sa vypúšťa odsek 3;
2. Článok 6 sa vypúšťa;
3. V článku 8 sa odsek 2 nahrádza takto:
„2.
Na základe osobitného rozhodnutia Rady guvernérov sa limit kreditnej kvality Eurosystému neuplatňuje na
obchodovateľné dlhové nástroje, ktoré vydala alebo za ktoré v plnom rozsahu ručí vláda členského štátu eurozóny,
na ktorý sa uplatňuje program Európskej únie/Medzinárodného menového fondu, pokiaľ podľa Rady guvernérov
príslušný členský štát spĺňa podmienky finančnej podpory a/alebo makroekonomického programu.“;
4. V článku 8 sa vypúšťa odsek 3;
5. V článku 9 sa vypúšťa odsek 3;
6. Prílohy I a II sa vypúšťajú.
(1) Usmernenie ECB/2014/31 z 9. júla 2014 o dodatočných dočasných opatreniach týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému
a akceptovateľnosti zábezpeky, ktorým s mení usmernenie ECB/2007/9 (Ú. v. EÚ L 240, 13.8.2014, s. 28).
(2) Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2018/1148 z 10. augusta 2018 o akceptovateľnosti obchodovateľných dlhových
nástrojov, ktoré vydala alebo za ktoré v plnom rozsahu ručí Helénska republika a o zrušení rozhodnutia (EÚ) 2016/1041 (ECB/2018/21)
(Ú. v. EÚ L 208, 17.8.2018, s. 91).
(3) Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2016/457 z 16. marca 2016 o akceptovateľnosti obchodovateľných dlhových nástrojov,
ktoré vydala alebo za ktoré v plnom rozsahu ručí Cyperská republika (ECB/2016/5) (Ú. v. EÚ L 79, 30.3.2016, s. 41).
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Článok 2
Nadobudnutie účinnosti a implementácia
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 5. augusta 2019. Najneskôr do 21. júna 2019 informujú ECB o textoch
a prostriedkoch týkajúcich sa daných opatrení.
Článok 3
Adresáti
Toto usmernenie je určené všetkým centrálnym bankám Eurosystému.

Vo Frankfurte nad Mohanom 10. mája 2019
Za Radu guvernérov ECB
prezident ECB
Mario DRAGHI

