17.3.2020

Úradný vestník Európskej únie

SK

L 80/23

ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2020/407
zo 16. marca 2020,
ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2019/1311 o tretej sérii cielených dlhodobejších refinančných
operácií (ECB/2020/13)

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 3.1 prvú
zarážku, článok 12.1, článok 18.1 druhú zarážku a článok 34.1 druhú zarážku,
so zreteľom na usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/510 z 19. decembra 2014 o vykonávaní rámca menovej
politiky Eurosystému (usmernenie o všeobecnej dokumentácii) (ECB/2014/60) (1),
keďže:
(1)

Podľa článku 1 ods. 4 usmernenia (EÚ) 2015/510 (ECB/2014/60) môže Rada guvernérov nástroje, požiadavky,
kritériá a postupy uskutočňovania operácií menovej politiky Eurosystému kedykoľvek meniť.

(2)

Rada guvernérov, vykonávajúc svoj mandát na udržiavanie cenovej stability a s cieľom zachovať výhodné
podmienky poskytovania bankových úverov a podporiť akomodačné nastavenie menovej politiky v členských
štátoch, ktorých menou je euro, prijala 22. júla 2019 rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2019/1311
(ECB/2019/21) (2). Toto rozhodnutie upravuje tretiu sériu cielených dlhodobejších refinančných operácií (targeted
longer-term refinancing operations – TLTRO-III), ktoré sa uskutočňujú od septembra 2019 do marca 2021.

(3)

S cieľom podporiť poskytovanie bankových úverov tým, ktorí sú najviac postihnutí šírením nákazy spôsobenej
koronavírusom (COVID-19), najmä malým a stredným podnikom, Rada guvernérov 12. marca 2020 rozhodla o
zmene troch parametrov TLTRO-III, konkrétne o zvýšení objemu úverov z 30% na 50%, o zmene maximálneho
limitu ponuky pre jednotlivé TLTRO-III a od septembra 2021 o umožnení predčasného splatenia súm požičaných
v rámci TLTRO-III po 12 mesiacoch od vyrovnania každej operácie namiesto 24 mesiacov.

(4)

S cieľom uplatňovať tieto upravené parametre s okamžitou účinnosťou by malo toto rozhodnutie nadobudnúť
účinnosť bezodkladne.

(5)

Rozhodnutie (EÚ) 2019/1311 (ECB/2019/21) by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1
Zmeny
Rozhodnutie (EÚ) 2019/1311 (ECB/2019/21) sa mení takto:
1. Článok 4 sa mení takto:
a) odsek 2 sa nahrádza takto:
„2.
Objem úverov každého účastníka sa rovná 50 % celkovej referenčnej hodnoty zostatku po odpočítaní
všetkých súm požičaných týmto účastníkom TLTRO-III v rámci TLTRO-II uskutočnených na základe rozhodnutia
(EÚ) 2016/810 (ECB/2016/10) a k dátumu vyrovnania TLTRO-III stále nesplatených a to s ohľadom na akékoľvek
právne záväzné oznámenie o predčasnom splatení, ktoré účastník predloží v súlade s článkom 6 rozhodnutia (EÚ)
2016/810 (ECB/2016/10). Príslušné technické výpočty sú uvedené v prílohe I.“;
(1) Ú. v. EÚ L 91, 2.4.2015, s. 3.
(2) Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2019/1311 z 22. júla 2019 o tretej sérii cielených dlhodobejších refinančných operácií
(ECB/2019/21) (Ú. v. EÚ L 204, 2.8.2019, s. 100).
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b) odsek 4 sa nahrádza takto:
„4.
Limit ponuky každého účastníka v rámci každej TLTRO-III sa rovná jeho objemu úverov zníženému o sumy
požičané v rámci predchádzajúcich TLTRO-III. Táto suma sa považuje za najvyšší limit ponuky každého účastníka,
pričom sa uplatňujú pravidlá pre ponuky prevyšujúce limit maximálnej ponuky ustanovené v článku 36
usmernenia 2015/510 (ECB/2014/60). Príslušné technické výpočty sú uvedené v prílohe I.“;
2. V článku 5a sa odsek 1 nahrádza takto:
„1.
Od septembra 2021 budú mať účastníci po 12 mesiacoch od vyrovnania každej TLTRO-III možnosť štvrťročne
ešte pred splatnosťou ukončiť dotknutú TLTRO-III, alebo znížiť jej objem.“;
3. V prílohe I oddiele 1 sa tretí odsek nahrádza takto:
„Objem úverov sa rovná 50 % referenčnej hodnoty zostatku účastníka (*) po odpočítaní súm požičaných týmto
účastníkom v rámci cielených dlhodobejších refinančných operácií uskutočnených na základe rozhodnutia (EÚ)
2016/810 (ECB/2016/10) (TLTRO-II) a k dátumu vyrovnania príslušnej TLTRO-III stále nesplatených, alebo nule, ak
má táto suma zápornú hodnotu, t. j.:
pre k = 1,…,7.
_____________
(*) Pod „účastníkom“ sa rozumejú individuálni účastníci alebo skupiny na účely TLTRO-III.“;
4. V prílohe I oddiele 1 sa prvý odsek nahrádza takto:
„Limit ponuky, ktorý platí pre každého účastníka v každej TLTRO-III, je objem jeho úverov BAk mínus sumy požičané v
rámci predchádzajúcich TLTRO-III. Nech
je suma požičaná účastníkom v rámci TLTRO-III k, potom
kde
BLk je limitom ponuky pre tohto účastníka v rámci operácie k, čo je vymedzené takto:

pre k = 2,…,7.“.
Článok 2
Nadobudnutie účinnosti
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 17. marca 2020.

Vo Frankfurte nad Mohanom 16. marca 2020
Za Radu guvernérov ECB
prezidentka ECB
Christine LAGARDE

