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OBECNÉ ZÁSADY
OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY
ze dne 10. října 2012,
kterými se mění obecné zásady ECB/2012/18 o dodatečných dočasných opatřeních týkajících se
refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění
(ECB/2012/23)
(2012/641/EU)
způsobilost aktiv používaných jako zajištění při opera
cích měnové politiky Eurosystému, a jako způsobilá
aktiva pro operace měnové politiky přijímat obchodova
telné dluhové nástroje denominované v librách šterlinků,
jenech nebo amerických dolarech. Tyto obchodovatelné
dluhové nástroje by měly podléhat snížení ceny při
ocenění, které zohledňuje historickou volatilitu přísluš
ných směnných kurzů.

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 články 12.1 a 14.3
ve spojení s čl. 3.1 první odrážkou a článkem 18.2 tohoto
statutu,
vzhledem k těmto důvodům:

(1)

(2)

(3)

Podle článku 18.1 statutu Evropského systému centrál
ních bank a Evropské centrální banky mohou Evropská
centrální banka (ECB) a národní centrální banky člen
ských států, jejichž měnou je euro, provádět úvěrové
operace s úvěrovými institucemi a ostatními účastníky
trhu s tím, že úvěry jsou dostatečně zajištěny. Kritéria,
podle kterých se určuje způsobilost zajištění pro operace
měnové politiky Eurosystému, jsou stanovena v příloze
I obecných zásad ECB/2011/14 ze dne 20. září 2011
o nástrojích a postupech měnové politiky Eurosysté
mu (1). Další dočasná opatření týkající se způsobilosti
zajištění jsou stanovena v obecných zásadách
ECB/2012/18 ze dne 2. srpna 2012 o dodatečných
dočasných opatřeních týkajících se refinančních operací
Eurosystému a způsobilosti zajištění a o změně obecných
zásad ECB/2007/9 (2).
Podle oddílu 1.6 přílohy I obecných zásad ECB/2011/14
může Rada guvernérů ECB kdykoli měnit nástroje,
podmínky, kritéria a postupy provádění operací měnové
politiky Eurosystému. Podle oddílu 6.3.1 si dále Euro
systém vyhrazuje právo určit, zda emise, emitent, dlužník
nebo ručitel splňují jeho požadavky na vysoké úvěrové
standardy na základě jakýchkoli informací, které pova
žuje za relevantní.
S cílem podpořit poskytování likvidity protistranám
operací měnové politiky Eurosystému se Rada guvernérů
rozhodla dočasně rozšířit kritéria, podle kterých se určuje

(1) Úř. věst. L 331, 14.12.2011, s. 1.
(2) Úř. věst. L 218, 15.8.2012, s. 20.

(4)

Tato dodatečná opatření by se měla uplatňovat dočasně,
a to do doby, kdy Rada guvernérů usoudí, že již nejsou
nezbytná k zajištění náležitého fungování transmisního
mechanismu měnové politiky. Měla by být proto
zavedena formou změny obecných zásad ECB/2012/18,

PŘIJALA TYTO OBECNÉ ZÁSADY:

Článek 1
Změny
Obecné zásady ECB/2012/18 se mění takto:
1) Článek 1 se nahrazuje tímto:
„Článek 1
Dodatečná opatření týkající se refinančních operací
a způsobilého zajištění
1.
Pravidla pro provádění operací měnové politiky Euro
systému a kritéria způsobilosti zajištění stanovená v těchto
obecných zásadách, jak jsou dále upřesněna v odstavci 2, se
uplatňují ve spojení s obecnými zásadami ECB/2011/14.
2.
Na zajištění denominované v cizích měnách se vztahují
pouze články 3, 5 a 5a těchto obecných zásad.
3.
V případě rozporu mezi těmito obecnými zásadami
a obecnými zásadami ECB/2011/14, tak jak jsou národními
centrálními bankami provedeny na vnitrostátní úrovni, mají
přednost tyto obecné zásady. Nestanoví-li tyto obecné
zásady jinak, uplatňují národní centrální banky nadále
všechna ustanovení obecných zásad ECB/2011/14 v nezmě
něné podobě.“
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Článek 3

2) Vkládá se nový článek 5a, který zní:

Vstup v platnost

„Článek 5a
Přijetí některých aktiv denominovaných v librách
šterlinků, jenech nebo amerických dolarech jako
způsobilého zajištění
1.
Obchodovatelné dluhové nástroje uvedené v oddíle
6.2.1 přílohy I obecných zásad ECB/2011/14, jsou-li deno
minovány v librách šterlinků, jenech nebo amerických
dolarech, představují způsobilé zajištění pro operace měnové
politiky Eurosystému za předpokladu, že: a) jsou vydány
a drženy/vypořádány v eurozóně; b) jejich emitent je usazen
v Evropském hospodářském prostoru a c) splňují všechna
ostatní kritéria způsobilosti uvedená v oddíle 6.2.1 přílohy
I obecných zásad ECB/2011/14.
2.
Eurosystém uplatňuje u těchto obchodovatelných
dluhových nástrojů následující snížení ceny při ocenění:
snížení ve výši 16 % u aktiv denominovaných v librách šter
linků nebo amerických dolarech a b) snížení ve výši 26 %
u aktiv denominovaných v jenech.“

1.
Tyto obecné zásady vstupují v platnost druhým dnem po
přijetí.

2.

Článek 1 se použije od 9. listopadu 2012.

Článek 4
Určení
Tyto obecné zásady jsou určeny všem centrálním bankám Euro
systému.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 10. října 2012.

Článek 2
Ověřování
Národní centrální banky zašlou ECB nejpozději do 26. října
2012 podrobné informace o textech a prostředcích, jimiž
hodlají zajistit soulad s těmito obecnými zásadami.

Za Radu guvernérů ECB
prezident ECB
Mario DRAGHI

