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OBECNÉ ZÁSADY
OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY
ze dne 19. listopadu 2014,
kterými se mění obecné zásady ECB/2014/31 o dodatečných dočasných opatřeních týkajících se
refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění a o změně obecných zásad ECB/2007/9
(ECB/2014/46)
(2014/870/EU)
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 čl. 3.1 první
odrážku a články 12.1, 14.3, 18.1 a 18.2 tohoto statutu,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Podle obecných zásad ECB/2014/31 (1) se minimální požadavky Eurosystému na práh úvěrové kvality, tak jak
jsou stanoveny rámcem Eurosystému pro hodnocení úvěrového rizika pro obchodovatelná aktiva v oddíle 6.3.2
přílohy 1 obecných zásad ECB/2011/14 (2), neuplatňují na obchodovatelné dluhové nástroje vydané nebo plně
zaručené ústředními vládami členských států eurozóny za předpokladu, že tyto státy plní program Evropské unie/
Mezinárodního měnového fondu.

(2)

Podle názoru Rady guvernérů Evropské centrální banky (ECB) plní Řecká republika program Evropské unie/Mezi
národního měnového fondu. Obchodovatelné dluhové nástroje vydané nebo plně zaručené Řeckou republikou,
které splňují všechna ostatní kritéria způsobilosti, proto představují způsobilé zajištění pro účely úvěrových
operací Eurosystému s tím, že se na ně uplatňují zvláštní srážky.

(3)

Vzhledem k celkovému zlepšení podmínek na trhu s řeckými obchodovatelnými aktivy se Rada guvernérů ECB
rozhodla upravit přehled srážek, které se uplatňují na obchodovatelné dluhové nástroje vydané nebo plně zaru
čené Řeckou republikou. Tento přehled je stanoven v obecných zásadách ECB/2014/31.

(4)

Obecné zásady ECB/2014/31 je proto třeba odpovídajícím způsobem změnit,

PŘIJALA TYTO OBECNÉ ZÁSADY:

Článek 1
Změna přílohy I obecných zásad ECB/2014/31
Příloha I obecných zásad ECB/2014/31 se nahrazuje přílohou těchto obecných zásad.
(1) Obecné zásady ECB/2014/31 ze dne 9. července 2014 o dodatečných dočasných opatřeních týkajících se refinančních operací Eurosy
stému a způsobilosti zajištění a o změně obecných zásad ECB/2007/9 (Úř. věst. L 240, 13.8.2014, s. 28).
(2) Obecné zásady ECB/2011/14 ze dne 20. září 2011 o nástrojích a postupech měnové politiky Eurosystému (Úř. věst. L 331, 14.12.2011,
s. 1).
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Článek 2
Nabytí účinku, provádění a použití
1.
Tyto obecné zásady nabývají účinku dnem oznámení národním centrálním bankám členských států, jejichž měnou
je euro.
2.
Národní centrální banky členských států, jejichž měnou je euro, přijmou opatření nezbytná k dosažení souladu
s těmito obecnými zásadami a použijí je od 15. prosince 2014. Nejpozději do 10. prosince 2014 informují ECB o textech
a prostředcích, které se týkají těchto opatření.
Článek 3
Určení
Tyto obecné zásady jsou určeny národním centrálním bankám členských států, jejichž měnou je euro.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 19. listopadu 2014.
Za Radu guvernérů ECB
prezident ECB
Mario DRAGHI
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PŘÍLOHA

Příloha I obecných zásad ECB/2014/31 se nahrazuje tímto:
„PŘÍLOHA I
Přehled srážek, které se uplatňují na obchodovatelné dluhové nástroje vydané nebo plně zaručené Řeckou republikou

Zbytková splatnost (v letech)

Řecké státní dluhopisy

Státem zaručené
bankovní dluhopisy a státem
zaručené dluhopisy vydané
nefinančními podniky

Kupón s pevnou
a proměnlivou sazbou

Nulový kupón

0–1

6,5

6,5

1–3

11,0

12,0

3–5

16,5

18,0

5–7

23,0

26,0

7–10

34,0

39,5

> 10

40,0

52,5

Zbytková splatnost (v letech)

Kupón s pevnou
a proměnlivou sazbou

Nulový kupón

0–1

13,5

14,0

1–3

19,0

20,0

3–5

24,5

26,5

5–7

31,5

35,0

7–10

43,5

49,5

> 10

50,0

62,0“

