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WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2018/572
z dnia 7 lutego 2018 r.
zmieniające wytyczne EBC/2014/31 w sprawie dodatkowych tymczasowych środków dotyczących
operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń (EBC/2018/5)
RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności art. 127 ust. 2 tiret pierwsze,
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)

Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) zdecydowała, że papiery wartościowe zabezpieczone
komercyjnymi kredytami hipotecznymi powinny przestać stanowić kwalifikowane zabezpieczenie według zasad
Eurosystemu dotyczących zabezpieczeń, jako że papiery wartościowe zabezpieczone komercyjnymi kredytami
hipotecznymi istotnie różnią się – jeżeli chodzi o ryzyko oraz złożoność, zarówno w odniesieniu do aktywów
zabezpieczających, jak i cech strukturalnych – od pozostałych papierów wartościowych zabezpieczonych
aktywami akceptowanych jako zabezpieczenie przez Eurosystem.

(2)

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE WYTYCZNE:

Artykuł 1
Zmiana
W art. 3 ust. 1 lit. a) wytycznych EBC/2014/31 skreśla się pkt (iii).
Artykuł 2
Skuteczność
1.
Niniejsze wytyczne stają się skuteczne w dniu powiadomienia o nich krajowych banków centralnych państw
członkowskich, których walutą jest euro.
2.
Krajowe banki centralne państw członkowskich, których walutą jest euro, podejmują środki konieczne do
zapewnienia zgodności z postanowieniami niniejszych wytycznych oraz stosują te postanowienia od dnia 16 kwietnia
2018 r. Najpóźniej do dnia 16 marca 2018 r. KBC powiadamiają EBC o treści aktów prawnych i innych czynnościach
związanych z tymi środkami.
Artykuł 3
Adresaci
Niniejsze wytyczne są adresowane do wszystkich banków centralnych Eurosystemu.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 7 lutego 2018 r.
W imieniu Rady Prezesów EBC
Mario DRAGHI

Prezes EBC

(1) Wytyczne 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).

