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WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2016/2300
z dnia 2 listopada 2016 r.
zmieniające wytyczne EBC/2014/31 w sprawie dodatkowych tymczasowych środków dotyczących
operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń (EBC/2016/33)
RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności art. 127 ust. 2,
uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności
art. 3 ust. 1 tiret pierwsze oraz art. 5 ust. 1, art. 12 ust. 1, art. 14 ust. 3 i art. 18 ust. 2,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Aktywa kwalifikowane na potrzeby operacji kredytowych Eurosystemu podlegają środkom kontroli ryzyka, które
chronią Eurosystem przez stratami finansowymi w sytuacji, gdy konieczne jest zrealizowanie zabezpieczenia
w wyniku niewykonania zobowiązania przez kontrahenta. W wyniku regularnego przeglądu zasad kontroli
ryzyka w Eurosystemie uznano, że konieczne jest wprowadzenie kilku korekt w odniesieniu do papierów wartoś
ciowych zabezpieczonych aktywami celem zapewnienia odpowiedniej ochrony.

(2)

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego EBC/2014/31 (1) powinny zatem zostać odpowiednio zmienione,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WYTYCZNE:

Artykuł 1
Zmiana wytycznych EBC/2014/31
W wytycznych EBC/2014/31 wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 3 wprowadza się następujące zmiany:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2.
Papiery wartościowe zabezpieczone aktywami, o których mowa w ust. 1, które nie posiadają dwóch
publicznych ratingów kredytowych na poziomie co najmniej stopnia 2 w zharmonizowanej skali ratingowej
Eurosystemu w rozumieniu art. 82 ust. 1 lit. b) wytycznych Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/510
(EBC/2014/60) (*) podlegają redukcji wartości w wycenie uzależnionej od ich średniego ważonego terminu do
wykupu, określonej w załączniku IIa.
(*) Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/510 z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie
implementacji ram prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2014/60) (Wytyczne w sprawie
dokumentacji ogólnej) (Dz.U. L 91 z 2.4.2015, s. 3).”;
b) dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a.
Średni ważony termin do wykupu najbardziej uprzywilejowanej transzy papierów wartościowych
zabezpieczonych aktywami określa się na podstawie oczekiwanego średniego ważonego okresu pozostającego do
spłaty danej transzy. W odniesieniu do utrzymanych w posiadaniu papierów wartościowych zabezpieczonych
aktywami, które zostały przekazane na zabezpieczenie, kalkulacja średniego ważonego terminu do wykupu
powinna zakładać, że nie zostanie wykorzystana opcja sprzedaży emitenta.”;
c) uchyla się ust. 3;
d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5.
KBC mogą przyjmować jako zabezpieczenie operacji polityki pieniężnej Eurosystemu papiery wartościowe
zabezpieczone aktywami, których zabezpieczenie stanowią hipoteczne kredyty mieszkaniowe, kredyty udzielane
małym i średnim przedsiębiorstwom lub oba te rodzaje kredytów, i które nie spełniają wymogów w zakresie
oceny kredytowej określonych w rozdziale 2 tytułu II części czwartej wytycznych (UE) 2015/510 (EBC/2014/60)
oraz wymogów określonych w ust. 1 lit. a–d oraz ust. 4, ale spełniają wszystkie pozostałe kryteria kwalifikacji
mające zastosowanie do papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami zgodnie z wytycznymi (UE)
2015/510 (EBC/2014/60) oraz posiadają dwa publiczne ratingi kredytowe na poziomie co najmniej stopnia 3
(1) Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego EBC/2014/31 z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie dodatkowych tymczasowych środków
dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń oraz zmieniające wytyczne EBC/2007/9 (Dz.U. L 240
z 13.8.2014, s. 28).
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w zharmonizowanej skali ratingowej Eurosystemu. Takie papiery wartościowe zabezpieczone aktywami muszą
być wyemitowane przed 20 czerwca 2012 r. i podlegają redukcji wartości w wycenie uzależnionej od ich
średniego ważonego terminu do wykupu określonej w załączniku IIa.”;
e) uchyla się ust. 6;
f) w ust. 7 lit. g) otrzymuje brzmienie:
„g) »postanowienia dotyczące ciągłości obsługi zadłużenia« oznaczają postanowienia dokumentacji prawnej
papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami, które obejmują postanowienia dotyczące zastępczego
obsługującego zadłużenie albo postanowienia dotyczące pośredniczącego zastępczego obsługującego
zadłużenie (w braku postanowień dotyczących zastępczego obsługującego zadłużenie). W przypadku
postanowień dotyczących pośredniczącego zastępczego obsługującego zadłużenie wyznaczony pośredniczący
zastępczy obsługujący zadłużenie powinien być upoważniony do znalezienia odpowiedniego zastępczego
obsługującego zadłużenie w terminie 60 dni od zaistnienia odpowiedniego zdarzenia, tak aby zapewnić
terminowe płatności i obsługę papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami. Postanowienia te
powinny także określać zdarzenia stanowiące podstawę zmiany obsługującego i wyznaczenia zastępczego
obsługującego, które mogą być powiązane z ratingami lub niepowiązane z ratingami, np. niewykonanie
zobowiązań przez aktualnego obsługującego. W przypadku postanowień dotyczących zastępczego obsługu
jącego zadłużenie zastępczy obsługujący zadłużenie nie powinien posiadać bliskich powiązań z obsługującym.
W przypadku postanowień dotyczących pośredniczącego zastępczego obsługującego zadłużenie nie powinny
istnieć jednocześnie bliskie powiązania pomiędzy poszczególnymi obsługującymi zadłużenie, pośredniczącym
zastępczym obsługującym zadłużenie a bankiem emitenta;”;
g) w ust. 7 dodaje się lit. h) oraz i) w brzmieniu:
„h) »bliskie powiązania« oznaczają bliskie powiązania w rozumieniu art. 138 ust. 2 wytycznych (UE) 2015/510
(EBC/2014/60);
(i) »utrzymane w posiadaniu papiery wartościowe zabezpieczone aktywami, które zostały przekazane na
zabezpieczenie« oznaczają papiery wartościowe zabezpieczone aktywami wykorzystane w wartości większej
niż 75 % pozostającej wartości nominalnej przez kontrahenta, który zainicjował te papiery wartościowe lub
przez podmioty blisko powiązane z inicjatorem.”;
2) załącznik do niniejszych wytycznych dodaje się jako załącznik IIa.
Artykuł 2
Skuteczność i implementacja
1.
Niniejsze wytyczne stają się skuteczne z dniem zawiadomienia o nich krajowych banków centralnych państw
członkowskich, których walutą jest euro.
2.
Do dnia 1 stycznia 2017 r. krajowe banki centralne państw członkowskich, których walutą jest euro, podejmują
środki konieczne do zapewnienia zgodności z postanowieniami niniejszych wytycznych. Najpóźniej do dnia 5 grudnia
2016 r. KBC powiadamiają EBC o treści aktów prawnych i innych czynnościach związanych z tymi środkami.
Artykuł 3
Adresaci
Niniejsze wytyczne adresowane są do banków centralnych Eurosystemu.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 2 listopada 2016 r.
Mario DRAGHI

Prezes EBC
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ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK IIa

Poziomy redukcji wartości w wycenie stosowane do papierów wartościowych zabezpieczonych
aktywami kwalifikowanych na podstawie art. 3 ust. 2 niniejszych wytycznych
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