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SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2020/407
z dne 16. marca 2020
o spremembi Sklepa (EU) 2019/1311 o tretji seriji ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega
refinanciranja (ECB/2020/13)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti prve alinee člena 127(2) Pogodbe,
ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti prve alinee člena 3.1,
člena 12.1, druge alinee člena 18.1 in druge alinee člena 34.1 Statuta,
ob upoštevanju Smernice Evropske centralne banke (EU) 2015/510 z dne 19. decembra 2014 o izvajanju okvira denarne
politike Eurosistema (Smernica o splošni dokumentaciji) (ECB/2014/60) (1),
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

V skladu s členom 1(4) Smernice (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) lahko Svet ECB kadar koli spremeni orodja,
instrumente, zahteve, kriterije in postopke za izvajanje operacij denarne politike Eurosistema.

(2)

Svet ECB je 22. julija 2019 na podlagi svojega mandata, da ohranja stabilnost cen, ter z namenom, da ohrani ugodne
pogoje bančnega kreditiranja in podpre spodbujevalno naravnanost denarne politike v državah članicah, katerih
valuta je euro, sprejel Sklep Evropske centralne banke (EU) 2019/1311 (ECB/2019/21) (2). Navedeni sklep je
predvidel, da se v obdobju od septembra 2019 do marca 2021 izvede tretja serija ciljno usmerjenih operacij
dolgoročnejšega refinanciranja (CUODR-III).

(3)

Svet ECB je z namenom, da podpre bančno kreditiranje tistih, ki jih je najbolj prizadela širitev koronavirusne bolezni
(COVID-19), zlasti malih in srednje velikih podjetij, 12. marca 2020 odločil, da spremeni tri parametre operacij
CUODR-III, in sicer da poveča možni obseg izposoje s 30 % na 50 %, spremeni zgornji znesek protiponudbe za
posamezne operacije CUODR-III in od septembra 2021 ponudi možnost predčasnega odplačila sredstev,
izposojenih v operacijah CUODR-III, po 12 mesecih po poravnavi posamezne operacije namesto po 24 mesecih.

(4)

Da bi se lahko ti prilagojeni parametri uporabili s takojšnjim učinkom, bi moral ta sklep začeti veljati brez odlašanja.

(5)

Zato je treba Sklep (EU) 2019/1311 (ECB/2019/21) ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1
Spremembe
Sklep (EU) 2019/1311 (ECB/2019/21) se spremeni:
1. člen 4 se spremeni:
(a) odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:
„2.
Možni obseg izposoje za vsakega udeleženca znaša 50 % njegovega skupnega soodvisnega stanja, zmanjšano
za stanje sredstev, ki si jih je ta udeleženec v operacijah CUODR-III prej izposodil v operacijah CUODR-II v skladu s
Sklepom ECB/2016/810 (ECB/2016/10), na datum poravnave operacije CUODR-III, ob upoštevanju katerega koli
pravno zavezujočega obvestila o predčasnem odplačilu, ki ga udeleženec predloži v skladu s členom 6 Sklepa
ECB/2016/810 (ECB/2016/10). Ustrezni tehnični izračuni so določeni v Prilogi I.“;
(1) UL L 91, 2.4.2015, str. 3.
(2) Sklep Evropske centralne banke (EU) 2019/1311 z dne 22. julija 2019 o tretji seriji ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega
refinanciranja (ECB/2019/21) (UL L 204, 2.8.2019, str. 100).
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(b) odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:
„4.
Zgornja meja protiponudbe za vsakega udeleženca v posamezni operaciji CUODR-III je enaka njegovemu
možnemu obsegu izposoje, zmanjšano za izposojena sredstva v prejšnjih operacijah CUODR-III. Ta znesek se
obravnava kot zgornji znesek protiponudbe za vsakega udeleženca in uporabljajo se pravila, ki veljajo za
protiponudbe, ki presegajo zgornji znesek protiponudbe, kakor so določena v členu 36 Smernice (EU) 2015/510
(ECB/2014/60). Ustrezni tehnični izračuni so določeni v Prilogi I.“;
2. v členu 5a se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:
„1.
Od septembra 2021 imajo udeleženci po 12 mesecih po poravnavi posamezne operacije CUODR-III vsake tri
mesece možnost, da pred zapadlostjo prekinejo to operacijo CUODR-III ali znižajo njen znesek.“;
3. v Prilogi I se v oddelku 1 tretji odstavek nadomesti z naslednjim:
„Možni obseg izposoje je enak 50 % soodvisnega stanja v zvezi z udeležencem (*), zmanjšano za stanje sredstev, ki si jih
je udeleženec izposodil v ciljno usmerjenih operacijah dolgoročnejšega refinanciranja v skladu s Sklepom (EU)
2016/810 (ECB/2016/10) (CUODR-II), na datum poravnave ustrezne operacije CUODR-III, ali enak nič, če je to stanje
negativno, tj.:
za k = 1,…,7.
_____________
(*) Sklicevanja na ‚udeleženca‘ je treba razumeti kot sklicevanja na individualne udeležence ali na skupine za
sodelovanje v operacijah CUODR-III.“;
4. v Prilogi I se v oddelku 1 peti odstavek nadomesti z naslednjim:
„Zgornja meja protiponudbe, ki se uporabi za vsakega udeleženca v posamezni operaciji CUODR-III, je enaka
njegovemu možnemu obsegu izposoje BAk, zmanjšano za izposojena sredstva v prejšnjih operacijah CUODR-III. Naj
bodo
izposojena sredstva udeleženca v operaciji CUODR-III k, nato
, pri čemer je BLk zgornja meja
protiponudbe za tega udeleženca v operaciji k, ki je opredeljena tako:

za k = 2,…,7.“
Člen 2
Začetek veljavnosti
Ta sklep začne veljati 17. marca 2020.

V Frankfurtu na Majni, 16. marca 2020
Za Svet ECB
Predsednica ECB
Christine LAGARDE

