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OBECNÉ SMĚRY
OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY
ze dne 4. března 2010,
kterými se mění obecné zásady ECB/2000/7 o nástrojích a postupech měnové politiky Eurosystému
(ECB/2010/1)
(2010/154/EU)
RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

(3)

Za účelem provedení rozhodnutí Rady guvernérů ECB ze
dne 22. října 2009 je nezbytné změnit obecné zásady
ECB/2000/7 ze dne 31. srpna 2000 o nástrojích
a postupech měnové politiky Eurosystému (1),

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména
na čl. 127 odst. 2 první odrážku této smlouvy,
PŘIJALA TYTO OBECNÉ ZÁSADY:

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank
a Evropské centrální banky (dále jen „statut ESCB“), a zejména
na články 12.1 a 14.3 ve spojení s čl. 3.1 první odrážkou,
článkem 18.2 a čl. 20 prvním odstavcem tohoto statutu,

Článek 1
Změny přílohy I obecných zásad ECB/2000/7
V oddíle 6.3.2 se za první odrážku o „hodnocení externí ratin
gové instituce“ vkládá nová odrážka, která zní:

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dosažení jednotné měnové politiky vyžaduje vymezení
nástrojů a postupů, jež má využívat Eurosystém, který
je tvořen národními centrálními bankami členských států,
jejichž měnou je euro (dále jen „zúčastněné členské
státy“), a Evropskou centrální bankou (ECB), za účelem
provádění této politiky jednotným způsobem ve všech
zúčastněných členských státech.

(2)

V důsledku posledního vývoje na trzích s cennými papíry
krytými aktivy je nutné změnit rámec hodnocení úvěro
vého rizika s cílem zajistit, aby byl splněn požadavek
Eurosystému na vysoké úvěrové standardy pro veškeré
způsobilé zajištění. Konkrétně je třeba změnit požadavky
na rating cenných papírů krytých aktivy, aby tyto cenné
papíry byly způsobilé pro použití v úvěrových operacích
Eurosystému s cílem vyhovět požadavku článku 18.1
statutu ESCB, podle kterého musí být úvěrové operace
s úvěrovými institucemi a s ostatními účastníky trhu
dostatečně zajištěny z hlediska měnové politiky Eurosys
tému. Kromě toho je cílem těchto změn dále přispět
k obnovení řádného fungování trhu s cennými papíry
krytými aktivy.

„— Hodnocení cenných papírů krytých aktivy ze strany externí
ratingové instituce: Pro cenné papíry kryté aktivy vydané
1. března 2010 nebo po tomto datu vyžaduje Euro
systém nejméně dvě hodnocení dané emise ze strany
akceptovaných externích ratingových institucí. K určení
způsobilosti těchto cenných papírů krytých aktivy se
uplatňuje pravidlo „druhého nejlepšího hodnocení“,
což znamená, že nejen nejlepší, ale i druhé nejlepší
dostupné hodnocení ze strany externí ratingové insti
tuce musí splňovat práh úvěrové kvality pro cenné
papíry kryté aktivy. Na základě tohoto pravidla Euro
systém vyžaduje, aby obě hodnocení úvěrového rizika
byla na úrovni „AAA“/„Aaa“ při emisi a na úrovni
„single A“ po dobu životnosti cenného papíru, aby
byly tyto cenné papíry způsobilé.

Od 1. března 2011 musí mít všechny cenné papíry
kryté aktivy bez ohledu na datum jejich emise alespoň
dvě hodnocení dané emise ze strany akceptovaných
externích ratingových institucí, přičemž musí být
splněno pravidlo druhého nejlepšího hodnocení, aby
byly tyto cenné papíry i nadále způsobilé.
(1) Úř. věst. L 310, 11.12.2000, s. 1.
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Mají-li cenné papíry kryté aktivy vydané před
1. březnem 2010 pouze jedno hodnocení úvěrového
rizika, musí být před 1. březnem 2011 dodatečně
získáno druhé hodnocení úvěrového rizika. V případě
cenných papírů krytých aktivy vydaných před
1. březnem 2009 musí být obě hodnocení úvěrového
rizika na úrovni „single A“ po dobu životnosti cenného
papíru. V případě cenných papírů krytých aktivy vyda
ných mezi 1. březnem 2009 a 28. únorem 2010 musí
být první hodnocení úvěrového rizika na úrovni
„AAA“/„Aaa“ při emisi a na úrovni „single A“ po
dobu životnosti cenného papíru, zatímco druhé hodno
cení úvěrového rizika musí být na úrovni „single A“ jak
při emisi (*), tak po dobu životnosti cenného papíru.
ECB zveřejňuje práh úvěrové kvality pro každou akcep
tovanou externí ratingovou instituci, jak je stanoveno
v oddíle 6.3.1. (**)
___________
(*) Pokud jde o požadované druhé hodnocení
cenných papírů krytých aktivy ze strany externí
ratingové instituce, znamená „hodnocení úvěro
vého rizika při emisi“ hodnocení v okamžiku,
kdy jej externí ratingová instituce poprvé vydala
nebo zveřejnila.
(**) Tato informace se zveřejňuje na internetových
stránkách ECB (www.ecb.europa.eu).“
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Článek 2
Vstup v platnost
Tyto obecné zásady vstupují v platnost dnem 1. března 2010.

Článek 3
Určení
1.
Tyto obecné zásady jsou určeny národním centrálním
bankám zúčastněných členských států.

2.
Národní centrální banky uvedené v odstavci 1 zašlou ECB
do 11. března 2010 opatření, jimiž hodlají dosáhnout souladu
s těmito obecnými zásadami.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 4. března 2010.

Za Radu guvernérů ECB
prezident ECB
Jean-Claude TRICHET

