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USMERNENIA
USMERNENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY
z 10. októbra 2012,
ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2012/18 o dodatočných dočasných opatreniach
týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky
(ECB/2012/23)
(2012/641/EÚ)
júcich akceptovateľnosť aktív, ktoré sa majú použiť ako
zábezpeka v operáciách menovej politiky Eurosystému
tak, že bude prijímať ako akceptovateľné aktíva v operá
ciách menovej politiky aj obchodovateľné dlhové nástroje
denominované v britských librách, jenoch alebo americ
kých dolároch. Z dôvodu historickej volatility príslušných
výmenných kurzov by sa na tieto obchodovateľné dlhové
nástroje mali uplatňovať zníženia ocenení.

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 121
a článok 143 v spojení s článkom 3.1 prvou zarážkou
a článkom 18.2,
keďže:
(1)

(2)

(3)

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. Kritériá určujúce akcepto
vateľnosť zábezpeky na účely operácií menovej politiky
Eurosystému sú stanovené v prílohe I k usmerneniu
ECB/2011/14 z 20. septembra 2011 o nástrojoch
a postupoch menovej politiky Eurosystému (1). Doda
točné dočasné opatrenia týkajúce sa akceptovateľnosti
zábezpeky sú stanovené v usmernení ECB/2012/18
z 2. augusta 2012 o dodatočných dočasných opatreniach
týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému a akcep
tovateľnosti zábezpeky, ktorým sa mení a dopĺňa usmer
nenie ECB/2007/9 (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. Navyše, podľa oddielu 6.3.1
si Eurosystém vyhradzuje právo určiť, či emisia, emitent,
dlžník alebo ručiteľ spĺňajú vysoké štandardy na hodno
tenie kreditného rizika na základe akýchkoľvek informá
cií, ktoré považuje za relevantné.
S cieľom zvýšiť dodávanie likvidity zmluvným stranám
v rámci operácií menovej politiky Eurosystému Rada
guvernérov rozhodla o dočasnom rozšírení kritérií urču

(1) Ú. v. EÚ L 331, 14.12.2011, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 218, 15.8.2012, s. 20.

(4)

Tieto dodatočné opatrenia by sa mali uplatňovať dočasne,
až kým Rada guvernérov nedôjde k záveru, že už nie sú
potrebné na zabezpečenie vhodného transmisného
mechanizmu menovej politiky. Preto by sa mali zaviesť
prostredníctvom zmien a doplnení usmernenia
ECB/2012/18,

PRIJALA TOTO USMERNENIE:

Článok 1
Zmeny a doplnenia
Usmernenie ECB/2012/18 sa mení a dopĺňa takto:
1. Článok 1 sa nahrádza takto:
„Článok 1
Dodatočné opatrenia týkajúce sa refinančných operácií
a akceptovateľnej zábezpeky
1.
Pravidlá uskutočňovania operácií menovej politiky
Eurosystému a kritériá akceptovateľnosti zábezpeky upravené
v tomto usmernení, ako sa bližšie uvádza v odseku 2, sa
uplatňujú v spojení s usmernením ECB/2011/14.
2.
Na zábezpeku denominovanú v cudzej mene sa uplat
ňujú iba články 3, 5 a 5a tohto usmernenia.
3.
V prípade akéhokoľvek rozporu medzi týmto usmer
nením a usmernením ECB/2011/14 tak, ako ho implemen
tovali národné centrálne banky na vnútroštátnej úrovni, má
prednosť toto usmernenie. Národné centrálne banky naďalej
uplatňujú všetky ustanovenia usmernenia ECB/2011/14
v nezmenenej podobe, pokiaľ nie je ustanovené inak
v tomto usmernení.“
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Článok 3

2. Vkladá sa tento článok 5a, ktorý znie:

Nadobudnutie účinnosti

„Článok 5a
Prijatie určitých aktív denominovaných v britských
librách, jenoch alebo amerických dolároch ako
akceptovateľnej zábezpeky
1.
Obchodovateľné dlhové nástroje uvedené v oddiele
6.2.1 prílohy I k usmerneniu ECB/2011/14, ak sú denomi
nované v britských librách, jenoch alebo amerických dolá
roch, predstavujú akceptovateľnú zábezpeku na účely
operácií menovej politiky Eurosystému za predpokladu, že:
a) sú emitované a držané/vyrovnané v eurozóne; b) emitent
je usadený v Európskom hospodárskom priestore a c)
spĺňajú všetky ostatné kritériá akceptovateľnosti uvedené
v oddiele 6.2.1 prílohy I k usmerneniu ECB/2011/14.
2.
Eurosystém uplatňuje na tieto akceptovateľné dlhové
nástroje tieto zníženia ocenení: zníženie o 16 % v prípade
aktív denominovaných v britských librách alebo amerických
dolároch a b) zníženie o 26 % v prípade aktív denominova
ných v jenoch.“

1.

Toto usmernenie nadobúda účinnosť dva dni po prijatí.

2.

Článok 1 sa uplatňuje od 9. novembra 2012.

Článok 4
Adresáti
Toto usmernenie je adresované všetkým centrálnym bankám
Eurosystému.

Vo Frankfurte nad Mohanom 10. októbra 2012

Článok 2
Overovanie
Národné centrálne banky zašlú ECB podrobnosti o textoch
a spôsoboch, pomocou ktorých zamýšľajú dosiahnuť súlad
s týmto usmernením, najneskôr do 26. októbra 2012.

Za Radu guvernérov ECB
prezident ECB
Mario DRAGHI

