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USMERNENIA
USMERNENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY
zo 4. marca 2010,
ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2000/7 o nástrojoch a postupoch menovej politiky
Eurosystému
(ECB/2010/1)
(2010/154/EÚ)
RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na
jej článok 127 ods. 2 prvú zarážku,

(3)

S cieľom implementovať rozhodnutie
ECB z 22. októbra 2009 je potrebné
usmernenie ECB/2000/7 z 31.
o nástrojoch a postupoch menovej
tému (1),

Rady guvernérov
zmeniť a doplniť
augusta 2000
politiky Eurosys

PRIJALA TOTO USMERNENIE:

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk
a Európskej centrálnej banky (ďalej len „štatút ESCB“),
a najmä na jeho článok 12.1 a článok 14.3 v spojení
s článkom 3.1 prvou zarážkou, článkom 18.2 a článkom 20
prvým odsekom,

Článok 1
Zmena a doplnenie prílohy I k usmerneniu ECB/2000/7
V oddiele 6.3.2 sa za prvou zarážkou o hodnotení úverovej
bonity ECAI vkladá táto zarážka:

keďže:

(1)

Dosiahnutie jednotnej menovej politiky si vyžaduje
vymedzenie nástrojov a postupov, ktoré má používať
Eurosystém pozostávajúci z národných centrálnych
bánk (NCB) členských štátov, ktorých menou je euro
(ďalej len „zúčastnené členské štáty“), a Európskej
centrálnej banky (ECB), aby sa táto politika uskutočňo
vala jednotne vo všetkých zúčastnených členských
štátoch.

(2)

Najnovší vývoj na trhoch cenných papierov krytých aktí
vami spôsobil, že je potrebné zmeniť rámec Eurosystému
na hodnotenie úverovej bonity (ECAF) tak, aby sa zabez
pečilo splnenie podmienok Eurosystému pre vysoké štan
dardy úverovej bonity pre každú akceptovateľnú zábez
peku. Konkrétne je potrebné zmeniť požiadavky na
rating cenných papierov krytých aktívami, aby tieto
cenné papiere boli akceptovateľné na používanie
v úverových operáciách Eurosystému, s cieľom splniť
požiadavku článku 18.1 štatútu ESCB, podľa ktorého sa
úverové operácie s úverovými inštitúciami a inými účast
níkmi trhu musia zakladať na dostatočnej zábezpeke
z hľadiska menovej politiky Eurosystému. Okrem toho
tieto zmeny a doplnenia majú za cieľ ďalej prispievať
k obnoveniu riadneho fungovania trhu cenných papierov
krytých aktívami.

„— Hodnotenie úverovej bonity cenných papierov krytých aktí
vami zo strany ECAI: V prípade cenných papierov
krytých aktívami, vydaných 1. marca 2010 alebo po
tomto dátume, Eurosystém vyžaduje najmenej dve
hodnotenia úverovej bonity danej emisie zo strany
akceptovaných ECAI. Na určenie akceptovateľnosti
týchto cenných papierov krytých aktívami sa uplatňuje
pravidlo ‚druhého najlepšieho‘, čo znamená, že nielen
najlepšie, ale aj druhé najlepšie dostupné hodnotenie
úverovej bonity zo strany ECAI musí spĺňať minimálny
limit úverovej bonity pre cenné papiere kryté aktívami.
Na základe tohto pravidla Eurosystém vyžaduje, aby
obe hodnotenia úverovej bonity boli na úrovni
‚AAA‘/‚Aaa‘ pri emisii a na úrovni ‚jedno A‘ počas
životnosti cenného papiera, aby sa cenné papiere
pokladali za akceptovateľné.

Od 1. marca 2011 musia mať všetky cenné papiere
kryté aktívami bez ohľadu na dátum ich emisie
aspoň dve hodnotenia úverovej bonity danej emisie
zo strany akceptovaných ECAI a musia spĺňať pravidlo
‚druhého najlepšieho‘ na to, aby zostali akceptovateľ
nými.
(1) Ú. v. ES L 310, 11.12.2000, s. 1.
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Ak majú cenné papiere kryté aktívami, vydané pred
1. marcom 2010, iba jedno hodnotenie úverovej
bonity, musia pred 1. marcom 2011 dodatočne získať
druhé hodnotenie úverovej bonity. V prípade cenných
papierov krytých aktívami, vydaných pred 1. marcom
2009, musia byť obe hodnotenia úverovej bonity počas
životnosti cenného papiera na úrovni ‚jedno A‘.
V prípade cenných papierov krytých aktívami, vyda
ných medzi 1. marcom 2009 a 28. februárom 2010,
musí byť prvé hodnotenie úverovej bonity na úrovni
‚AAA‘/‚Aaa‘ pri emisii a na úrovni ‚jedno A‘ počas
životnosti cenného papiera, zatiaľ čo druhé hodnotenie
úverovej bonity musí byť na úrovni ‚jedno A‘ tak pri
emisii (*), ako aj počas životnosti cenného papiera.
ECB zverejní minimálny limit úverovej bonity pre
akceptované ECAI, ako sa ustanovuje v oddiele
6.3.1 (**)
___________
(*) Pokiaľ ide o požadovaný druhý rating takýchto
cenných papierov krytých aktívami zo strany
ECAI, ‚hodnotenie úverovej bonity pri emisii‘
znamená hodnotenie úverovej bonity v čase, keď
ho ECAI prvýkrát vydala alebo zverejnila.
(**) Táto informácia je dostupná na internetovej
stránke ECB (www.ecb.europa.eu).“
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Článok 2
Nadobudnutie účinnosti
Toto usmernenie nadobúda účinnosť 1. marca 2010.

Článok 3
Adresáti
1.
Toto usmernenie je určené národným centrálnym bankám
zúčastnených členských štátov.

2.
Národné centrálne banky uvedené v odseku 1 pošlú ECB
do 11. marca 2010 opatrenia, pomocou ktorých zamýšľajú
dosiahnuť súlad s týmto usmernením.

Vo Frankfurte nad Mohanom 4. marca 2010

Za Radu guvernérov ECB
prezident ECB
Jean-Claude TRICHET

