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ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2016/2300
ze dne 2. listopadu 2016,
kterými se mění obecné zásady ECB/2014/31 o dodatečných dočasných opatřeních týkajících se
refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění (ECB/2016/33)
RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 127 odst. 2 této smlouvy,
s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na čl. 3.1 první
odrážku a články 5.1, 12.1, 14.3 a 18.2 tohoto statutu,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Za účelem ochrany Eurosystému před finančními ztrátami v případech, kdy musí být realizováno jeho zajištění
z důvodů selhání protistrany, podléhají veškerá způsobilá aktiva pro úvěrové operace Eurosystému zvláštním
opatřením ke kontrole rizika. V návaznosti na pravidelný přezkum rámce Eurosystému pro kontrolu rizika je
třeba v zájmu zajištění dostatečné ochrany provést některé úpravy ve vztahu k cenným papírům krytým aktivy.

(2)

Obecné zásady Evropské centrální banky ECB/2014/31 (1) je proto třeba příslušným způsobem změnit,

PŘIJALA TYTO OBECNÉ ZÁSADY:

Článek 1
Změny obecných zásad ECB/2014/31
Obecné zásady ECB/2014/31 se mění takto:
1) Článek 3 se mění takto:
a) odstavec 2 se nahrazuje tímto:
„2.
Cenné papíry kryté aktivy uvedené v odstavci 1, které nemají dva úvěrové ratingy alespoň na úrovni stupně
úvěrové kvality 2 harmonizované ratingové stupnice Eurosystému v souladu s čl. 82 odst. 1 písm. b) obecných
zásad Evropské centrální banky (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) (*), podléhají srážce při ocenění, jež závisí na
vážené průměrné životnosti uvedené v příloze IIa.
(*) Obecné zásady Evropské centrální banky (EU) 2015/510 ze dne 19. prosince 2014 o provádění rámce
měnové politiky Eurosystému (ECB/2014/60) (obecné zásady o obecné dokumentaci) (Úř. věst. L 91,
2.4.2015, s. 3).“;
b) vkládá se nový odstavec 2a, který zní:
„2a.
Vážená průměrná životnost přednostní tranše cenných papírů krytých aktivy se vypočte jako očekávaná
vážená průměrná doba, která zbývá do splacení této tranše. V případě držených mobilizovaných cenných papírů
krytých aktivy se při výpočtu vážené průměrné životnosti předpokládá, že emitent své kupní opce neuplatní.“;
c) odstavec 3 se zrušuje;
d) odstavec 5 se nahrazuje tímto:
„5.
Národní centrální banka může jako zajištění pro operace měnové politiky Eurosystému přijmout cenné
papíry kryté aktivy, jejichž podkladová aktiva zahrnují hypoteční úvěry na bydlení nebo úvěry malým a středním
podnikům anebo oba druhy úvěrů a které nesplňují požadavky na úvěrové hodnocení podle kapitoly 2 hlavy II
(1) Obecné zásady Evropské centrální banky ECB/2014/31 ze dne 9. července 2014 o dodatečných dočasných opatřeních týkajících se
refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění a o změně obecných zásad ECB/2007/9 (Úř. věst. L 240, 13.8.2014, s. 28)
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části čtvrté obecných zásad (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) a požadavky uvedené v písmenech a) až d) odstavce 1
a v odstavci 4, ale jinak splňují všechna kritéria způsobilosti pro cenné papíry kryté aktivy podle obecných zásad
(EU) 2015/510 (ECB/2014/60) a mají dva veřejné úvěrové ratingy alespoň na úrovni stupně úvěrové kvality 3
harmonizované ratingové stupnice Eurosystému. Tyto cenné papíry kryté aktivy musí být vydány před
20. červnem 2012 a podléhají srážce při ocenění, jež závisí na vážené průměrné životnosti uvedené
v příloze IIa.“;
e) odstavec 6 se zrušuje;
f) v odstavci 7 se písmeno g) nahrazuje tímto:
„g) „ustanoveními o kontinuitě obsluhy“ se rozumí ta ustanovení právní dokumentace k cenným papírům krytým
aktivy, která zahrnují buď ustanovení o náhradním obsluhovateli, nebo ustanovení o zprostředkovateli
náhradního obsluhovatele (neexistují-li ustanovení o náhradním obsluhovateli). V případě ustanovení
o zprostředkovateli náhradního obsluhovatele by měl být jmenován zprostředkovatel náhradního obsluho
vatele, který bude pověřen k tomu, aby do 60 dnů od okamžiku, kdy nastala rozhodná událost, našel
vhodného náhradního obsluhovatele, tak aby bylo zajištěno včasné splácení a obsluha cenného papíru krytého
aktivy. Tato ustanovení zahrnují rovněž důvody pro výměnu obsluhovatele vedoucí ke jmenování náhradního
obsluhovatele, přičemž se může jednat o důvody založené na ratingu či o jiné důvody na ratingu nezaložené,
např. nesplnění povinností stávajícího obsluhovatele. V případě ustanovení o náhradním obsluhovateli nesmí
být náhradní obsluhovatel v úzkém propojení s obsluhovatelem. V případě ustanovení o zprostředkovateli
náhradního obsluhovatele nesmí současně existovat úzké propojení mezi obsluhovatelem, zprostředkovatelem
náhradního obsluhovatele a bankou, u níž má emitent veden účet;“;
g) v odstavci 7 se vkládají nová písmena h) a i), která znějí:
„h) „úzké propojení“ má stejný význam jako v čl. 138 odst. 2 obecných zásad (EU) 2015/510 (ECB/2014/60);
i)

„drženými mobilizovanými cennými papíry krytými aktivy“ se rozumějí cenné papíry kryté aktivy, které
protistrana, která je původcem cenných papírů krytých aktivy, nebo subjekty, které jsou s původcem v úzkém
propojení, používají v rozsahu vyšším než 75 % nesplacené nominální hodnoty.“;

2) Příloha těchto obecných zásad se vkládá jako příloha IIa.
Článek 2
Nabytí účinku a provádění
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 1. ledna 2017. Nejpozději do 5. prosince 2016 informují ECB o textech
a prostředcích týkajících se těchto opatření.
Článek 3
Určení
Tyto obecné zásady jsou určeny všem centrálním bankám Eurosystému.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 2. listopadu 2016.
Prezident ECB
Mario DRAGHI
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PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA IIa

Úrovně srážek při ocenění uplatňované v případě cenných papírů krytých aktivy způsobilých
podle čl. 3 odst. 2 těchto obecných zásad

Vážená průměrná životnost

Srážka při ocenění

0–1

6,0

1–3

9,0

3–5

13,0

5–7

15,0

7–10

18,0

>10

30,0“

