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НАСОКИ
НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА
от 4 март 2010 година
за изменение на Насоки ЕЦБ/2000/7 относно инструментите и процедурите на паричната политика
на Евросистемата
(ЕЦБ/2010/1)
(2010/154/ЕС)
УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския
съюз, и по-специално член 127, параграф 2, първо тире от него,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните
банки и на Европейската централна банка (наричан по-долу
„Устава на ЕСЦБ“), и по-специално член 12.1 и член 14.3 във
връзка с член 3.1, първо тире, член 18.2 и член 20, първа
алинея от него,

(3)

За да се изпълни решение на Управителния съвет на ЕЦБ
от 22 октомври 2009 г., е необходимо да се изменят
Насоки ЕЦБ/2000/7 от 31 август 2000 г. относно инстру
ментите и процедурите на паричната политика на Евро
системата (1),

ПРИЕ НАСТОЯЩИТЕ НАСОКИ:

Член 1
Изменение на приложение I към Насоки ЕЦБ/2000/7

като има предвид, че:

(1)

(2)

Постигането на единна парична политика налага дефини
рането на инструментите и процедурите, които Евросис
темата, включваща националните централни банки (НЦБ)
на държавите-членки, чиято парична единица е евро
(наричани по-долу „участващи държави-членки“), и Евро
пейската централна банка (ЕЦБ), следва да използва при
осъществяването на тази политика по един и същ начин
във всички участващи държави-членки.

Настъпилите наскоро промени на пазарите на обезпечени
с активи ценни книжа налагат да се измени рамката за
кредитна оценка на Евросистемата (РКОЕ), за да се
осигури спазването на изискването на Евросистемата за
високи кредитни стандарти за всички допустими обез
печения. По-специално за да се спази изискването на
член 18.1 от Устава на ЕСЦБ относно това, че кредитните
операции с кредитни институции и други участници на
пазара се основават на адекватни обезпечения от гледна
точка на паричната политика на Евросистемата, е необ
ходимо да се изменят рейтинговите изисквания по
отношение на обезпечените с активи ценните книжа, за
да бъдат те допустими за използване в кредитните
операции на Евросистемата. Освен това измененията
целят да допринесат и за възстановяването на нормалното
функциониране на пазара на обезпечените с активи ценни
книжа.

В раздел 6.3.2 след първото тире относно кредитната оценка от
АВКО се добавя следното тире:

„— Кредитна оценка от АВКО за обезпечени с активи
ценни книжа: За обезпечени с активи ценни книжа,
емитирани на или след 1 март 2010 г., Евросистемата
изисква за емисия поне две кредитни оценки от
приемливи АВКО. За да се определи допустимостта на
тези обезпечени с активи ценни книжа, се прилага
„правилото за втората по ред кредитна оценка“, което
означава, че не само най-добрата, а и втората по ред
налична кредитна оценка от АВКО трябва да съот
ветства на прага за кредитно качество на обезпечените
с активи ценни книжа. Въз основа на това правило
Евросистемата изисква за допустимостта на ценните
книжа двете кредитни оценки да имат ниво
„AAA“/„Aaa“ при емитирането и ниво „едно А“ за оста
тъчния срок на ценната книга.

От 1 март 2011 г. всички обезпечени с активи ценни
книжа, независимо от датата на емитирането им, е
задължително да имат поне две кредитни оценки за
емисия от приемливи АВКО и „правилото за втората
по ред кредитна оценка“ трябва да бъде изпълнено, за
да останат ценните книжа допустими.
(1) ОВ L 310, 11.12.2000 г., стр. 1.
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За обезпечени с активи ценни книжа, емитирани преди
1 март 2010 г., които имат само една кредитна оценка,
е задължително да се получи и втора кредитна оценка
преди 1 март 2011 г. За обезпечени с активи ценни
книжа, емитирани преди 1 март 2009 г., двете
кредитни оценки трябва да съответстват на ниво „едно
А“ за остатъчния срок на ценната книга. За обезпечени
с активи ценни книжа, емитирани между 1 март
2009 г. и 28 февруари 2010 г., първата кредитна
оценка трябва да съответства на ниво „ААА“/„Ааа“ при
емитирането и „едно А“ за остатъчния срок на ценната
книга, докато втората кредитна оценка трябва да съот
ветства на ниво „едно А“ както при емитирането (*),
така и през остатъчния срок на ценната книга.
ЕЦБ публикува прага за кредитно качество за всяка
приемлива АВКО, както е установено в раздел
6.3.1. (**).
___________
(*) Относно втория изискван рейтинг от АВКО за обез
печените с активи ценни книжа „кредитна оценка
при емитиране“ е кредитната оценка при първото
присъждане или публикуването от АВКО.
(**) Тази информация се публикува на уебсайта на ЕЦБ
(www.ecb.europa.eu).“

L 63/23

Член 2
Влизане в сила
Настоящите насоки влизат в сила на 1 март 2010 година.

Член 3
Адресати
1.
Адресати на настоящите насоки са НЦБ на участващите
държави-членки.

2.
Посочените в параграф 1 НЦБ изпращат на ЕЦБ до
11 март 2010 г. мерките, чрез които възнамеряват да
изпълнят настоящите насоки.

Съставено във Франкфурт на Майн на 4 март 2010 година.

За Управителния съвет на ЕЦБ
Председател на ЕЦБ
Jean-Claude TRICHET

