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ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY
z 20. marca 2013
o pravidlách používania vlastných nekrytých bankových dlhopisov so štátnou zárukou ako
zábezpeky v operáciách menovej politiky Eurosystému
(ECB/2013/6)
(2013/169/EÚ)
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 12.1, 14.3 a 18.2,
keďže:
(1)

Podľa článku 18.1 Štatútu Európskeho systému centrál
nych bánk a Európskej centrálnej banky Európska
centrálna banka (ECB) a národné centrálne banky člen
ských štátov, ktorých menou je euro, môžu uskutočňovať
úverové operácie s úverovými inštitúciami a inými účast
níkmi trhu, pričom sa požičiavanie zabezpečuje na
základe dostatočnej zábezpeky. Štandardné podmienky,
za akých sú ECB a národné centrálne banky pripravené
uskutočňovať úverové operácie, vrátane kritérií určujúcich
akceptovateľnosť zábezpeky na účely úverových operácií
Eurosystému sú uvedené v prílohe I k usmerneniu
ECB/2011/14 z 20. septembra 2011 o nástrojoch
a postupoch menovej politiky Eurosystému (1).

(2)

Podľa oddielu 1.6 prílohy I k usmerneniu ECB/2011/14
Rada guvernérov môže nástroje, podmienky, kritériá
a postupy vykonávania operácií menovej politiky Euro
systému kedykoľvek meniť.

(3)

Od 1. marca 2015 by malo byť úplne vylúčené používať
vlastné nekryté bankové dlhopisy so štátnou zárukou ako
zábezpeku v operáciách menovej politiky Eurosystému
priamo alebo nepriamo začlenením do súboru krytých
dlhopisov, ktoré vydala zmluvná strana, ktorá zároveň
vydala nekryté bankové dlhopisy, alebo ktoré vydali
subjekty majúce úzke väzby s touto zmluvnou stranou.
Za výnimočných okolností by Rada guvernérov mohla
udeliť zmluvným stranám zúčastňujúcim sa na operá
ciách menovej politiky Eurosystému dočasné výnimky
z tohto zákazu.

(4)

Podmienky udeľovania takýchto výnimiek by mali byť
stanovené v rozhodnutí ECB,

(1) Ú. v. EÚ L 331, 14.12.2011, s. 1.

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1
Zmeny v pravidlách týkajúcich sa používania vlastných
nekrytých bankových dlhopisov so štátnou zárukou ako
zábezpeky
1.
Od 1. marca 2015 nemôže zmluvné strana používať ako
zábezpeku v operáciách menovej politiky Eurosystému nekryté
bankové dlhopisy, ktoré vydala sama alebo ktoré vydali
subjekty, s ktorými má úzke väzby, za ktoré v plnom rozsahu
ručí jeden alebo niekoľko subjektov verejného sektora v Európ
skom hospodárskom priestore (EHP), ktoré sú oprávnené
vyberať dane, a to: a) priamo alebo b) nepriamo v prípadoch,
keď sú súčasťou súboru krytých dlhopisov vydaných zmluvnou
stranou, ktorá zároveň vydala nekryté bankové dlhopisy, alebo
subjektmi, s ktorými má zmluvná strana úzke väzby.
2.
Vo výnimočných prípadoch môže Rada guvernérov
rozhodnúť o dočasných výnimkách zo zákazu uvedeného
v odseku 1, a to najviac na tri roky. K žiadosti o výnimku sa
prikladá plán financovania, v ktorom sa uvedie, ako žiadateľ
ukončí používanie vlastných nekrytých bankových dlhopisov
so štátnou zárukou do troch rokov od udelenia výnimky.
3.
V prípade rozporov medzi týmto rozhodnutím, usmer
nením ECB/2011/14 a usmernením ECB/2013/4 z 20. marca
2013 o dodatočných dočasných opatreniach týkajúcich sa refi
nančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpe
ky (2) v podobe, v akej ich implementovali národné centrálne
banky na vnútroštátnej úrovni, má prednosť toto rozhodnutie.
Článok 2
Nadobudnutie účinnosti
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 22. marca 2013.

Vo Frankfurte nad Mohanom 20. marca 2013
Prezident ECB
Mario DRAGHI

(2) Pozri stranu 23 tohto úradného vestníka.

