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IRÁNYMUTATÁSOK
AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA
(2010. március 4.)
az eurorendszer monetáris politikai eszközeiről és eljárásairól szóló, EKB/2000/7 iránymutatás
módosításáról
(EKB/2010/1)
(2010/154/EU)
AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és
különösen annak 127. cikke (2) bekezdésének első francia
bekezdésére,

(3)

Az EKB Kormányzótanácsa 2009. október 22-i határoza
tának végrehajtása érdekében szükségessé vált az euro
rendszer monetáris politikai eszközeiről és eljárásairól
szóló, 2000. augusztus 31-i EKB/2000/7 iránymutatás (1)
módosítása,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYMUTATÁST:

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai
Központi Bank Alapokmányára (a továbbiakban: a KBER
Alapokmánya) és különösen annak 12.1. és 14.3. cikkeire a
3.1. cikk első francia bekezdésével, a 18.2. cikkel és a
20. cikk első bekezdésével együtt,

1. cikk
Az EKB/2000/7 iránymutatás I. mellékletének módosítása
A 6.3.2. szakasz az ECAI hitelminősítés-ről szóló első francia
bekezdést követően az alábbi francia bekezdéssel egészül ki:

mivel:

(1)

Az egységes monetáris politika elérése magával vonja
azon eszközök és eljárások meghatározását, amelyeket
az azon tagállamok, amelyek pénzneme az euro (a továb
biakban: részt vevő tagállamok), nemzeti központi bank
jaiból („NKB-k”) és az Európai Központi Bankból („EKB”)
álló eurorendszernek alkalmaznia kell annak érdekében,
hogy e politika végrehajtása a részt vevő tagállamokban
egységes módon történjen.

(2)

Az eszközökkel fedezett értékpapírok piacain a közel
múltban bekövetkezett változások szükségessé tették az
eurorendszer hitelminősítő rendszerének (Eurosystem credit
assessment framework) („ECAF”) módosítását annak biztosí
tása érdekében, hogy az összes elfogadható fedezet
megfeleljen az eurorendszer magas hitelminőségi követel
ményeinek. Különösen szükséges az eurorendszer hitel
műveleteiben elfogadható, eszközalapú értékpapírokra
vonatkozó minősítési követelmények módosítása a
KBER Alapokmánya 18.1. cikkében szereplő azon köve
telménynek való megfelelés érdekében, hogy a hitelinté
zetekkel és más piaci szereplőkkel végzett hitelműveletek
kizárólag az eurorendszer monetáris politikájának megfe
lelő fedezet mellett történjenek. A fentieken túlmenően a
módosítások hozzá kívánnak járulni az eszközökkel fede
zett értékpapírok piaca megfelelő működésének helyreál
lításához.

„— Az eszközökkel fedezett értékpapírok ECAI hitelminősítése: A
2010. március 1-jén vagy azt követően kibocsátott
eszközökkel fedezett értékpapírok kibocsátásához az
eurorendszer legalább két, bármely elfogadott ECAI
által kiadott hitelminősítést követel meg. Az ezen
eszközökkel fedezett értékpapírok megfelelésének
megállapításához a »második legjobb« szabály (secondbest rule) alkalmazandó, amely értelmében nem csupán
a legjobb, de a második legjobb rendelkezésre álló
ECAI hitelminősítésnek is meg kell felelnie az eszkö
zökkel fedezett értékpapírokra alkalmazandó hitelmi
nőségi küszöbnek. E szabály alapján az eurorendszer
megköveteli, hogy mindkét hitelminősítés a kibocsá
táskor »AAA«/»Aaa« szintű, illetve az értékpapír élettar
tama alatt »A« szintű legyen annak érdekében, hogy az
értékpapírok elfogadhatónak minősüljenek.

2011. március 1-jét követően valamennyi eszközökkel
fedezett értékpapír kibocsátásához – tekintet nélkül
azok kibocsátásának időpontjára – legalább két,
bármely elfogadott ECAI által kiadott hitelminősítés
szükséges, valamint a második legjobb szabály követel
ményét is teljesíteni kell annak érdekében, hogy az
értékpapírok elfogadhatóak maradjanak.
(1) HL L 310., 2000.12.11., 1. o.
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Az olyan, 2010. március 1. előtt kibocsátott eszkö
zökkel fedezett értékpapírok esetében, amelyek csak
egy hitelminősítéssel rendelkeznek, a második kiegé
szítő hitelminősítést 2011. március 1. előtt kell
megszerezni. A 2009. március 1. előtt kibocsátott
eszközökkel fedezett értékpapírok esetében az érték
papír élettartama alatt mindkét hitelminősítésnek az
»A« szintnek kell megfelelnie. A 2009. március 1. és
a 2010. február 28. közötti időszak során kibocsátott
eszközökkel fedezett értékpapírok esetében az első
hitelminősítésnek kibocsátáskor az »AAA«/»Aaa«
szintnek, illetve az értékpapír élettartama alatt az »A«
szintnek kell megfelelnie, a második hitelminősítésnek
pedig mind kibocsátáskor (*), mind pedig az értékpapír
élettartama alatt az »A« szintnek kell megfelelnie.
Az EKB közzéteszi a hitelminősítési küszöböt vala
mennyi elfogadott ECAI tekintetében a 6.3.1.
szakaszban meghatározottaknak megfelelően (**).
___________
(*) Az ABS »kibocsátáskori hitelminősítése« esetében a
második előírt ECAI minősítés arra a hitelminősí
tésre vonatkozik, amelyet az ECAI először kiad
vagy közzétesz.
(**) Ezt az információt az EKB honlapján (www.ecb.
europa.eu) teszik közzé.”
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2. cikk
Hatálybalépés
Ez az iránymutatás 2010. március 1-jén lép hatályba.

3. cikk
Címzettek
(1)
Ennek az iránymutatásnak a részt vevő tagállamok NKB-i
a címzettjei.

(2)
Az (1) bekezdésben hivatkozott NKB-k 2010. március
11-ig megküldik az EKB számára azokat az intézkedéseket,
amelyekkel ennek az iránymutatásnak meg kívánnak felelni.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2010. március 4-en.

az EKB Kormányzótanácsa részéről
az EKB elnöke
Jean-Claude TRICHET

