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ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY
ze dne 28. června 2012,
kterým se mění rozhodnutí ECB/2011/25 o dodatečných dočasných opatřeních týkajících se
refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění
(ECB/2012/11)
(2012/359/EU)
RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména
na čl. 127 odst. 2 první odrážku této smlouvy,

Změna
Článek 3 rozhodnutí ECB/2011/25 se nahrazuje tímto:
„Článek 3

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank
a Evropské centrální banky, a zejména na čl. 3.1 první odrážku
a článek 18.2 tohoto statutu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

(2)

(3)

Podle článku 18.1 statutu Evropského systému centrál
ních bank a Evropské centrální banky mohou Evropská
centrální banka (ECB) a národní centrální banky člen
ských států, jejichž měnou je euro, provádět úvěrové
operace s úvěrovými institucemi a ostatními účastníky
trhu s tím, že úvěry jsou dostatečně zajištěny. Kritéria,
podle kterých se určuje způsobilost zajištění pro účely
operací měnové politiky Eurosystému, jsou stanovena
v příloze I obecných zásad ECB/2011/14 ze dne 20. září
2011 o nástrojích a postupech měnové politiky Eurosys
tému (1).

Rada guvernérů se domnívá, že s cílem podpořit posky
tování likvidity protistranám operací měnové politiky
Eurosystému je třeba rozšířit kritéria pro určování způso
bilosti cenných papírů krytých aktivy používaných jako
zajištění při operacích měnové politiky Eurosystému.

Tato opatření je třeba uplatňovat dočasně, a to do doby,
kdy Rada guvernérů usoudí, že stabilita finančního
systému umožňuje uplatňování obecného rámce Eurosys
tému pro operace měnové politiky.

Přijetí některých dalších cenných papírů krytých aktivy
1.
Kromě cenných papírů krytých aktivy, které jsou způso
bilé podle kapitoly 6 přílohy I obecných zásad ECB/2011/14,
jsou jako zajištění pro operace měnové politiky Eurosystému
způsobilé i cenné papíry kryté aktivy, které nesplňují poža
davky na úvěrové hodnocení podle oddílu 6.3.2 přílohy
I obecných zásad ECB/2011/14, ale které jinak splňují
všechna kritéria způsobilosti pro cenné papíry kryté aktivy
podle obecných zásad ECB/2011/14, za předpokladu, že mají
v době emise a kdykoli poté dva ratingy alespoň na úrovni
„triple B“ (*). Tyto cenné papíry kryté aktivy musí dále
splňovat všechny tyto požadavky:
a) aktiva, která vytvářejí peněžní toky zajišťující cenné papíry
kryté aktivy, patří do jedné z těchto tříd aktiv: i) hypoteční
úvěry na bydlení, ii) úvěry malým a středním podnikům,
iii) hypoteční úvěry na komerční účely, iv) úvěry na poří
zení automobilu, v) leasing a spotřebitelské úvěry;
b) aktiva, která vytvářejí peněžní toky, nesmějí zahrnovat
aktiva různých tříd;
c) aktiva, která vytvářejí peněžní toky zajišťující cenné papíry
kryté aktivy, nesmějí zahrnovat úvěry, které:
i) jsou nesplácenými úvěry v okamžiku emise cenných
papírů krytých aktivy;
ii) jsou nesplácenými úvěry v okamžiku, kdy jsou začle
něny do souboru podkladových aktiv cenných papírů
krytých aktivy během doby splatnosti těchto cenných
papírů, např. nahrazením aktiv, která vytvářejí peněžní
toky, nebo
iii) jsou v kterémkoli okamžiku strukturované, syndiko
vané nebo s vysokou finanční pákou;

(4)

(1 )

Rozhodnutí ECB/2011/25 ze dne 14. prosince 2011
o dodatečných dočasných opatřeních týkajících se refi
nančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění (2)
je proto třeba odpovídajícím způsobem změnit,

Úř. věst. L 331, 14.12.2011, s. 1.
(2) Úř. věst. L 341, 22.12.2011, s. 65.

d) dokumenty o transakci s cennými papíry krytými aktivy
obsahují ustanovení o kontinuitě obsluhy.
2.
Cenné papíry kryté aktivy uvedené v odstavci 1, které
mají dva ratingy alespoň na úrovni „single A“ (**), podléhají
srážce při ocenění ve výši 16 %.
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3.
Cenné papíry kryté aktivy uvedené v odstavci 1, které
nemají dva ratingy alespoň na úrovni „single A“, podléhají
těmto srážkám při ocenění: a) cenné papíry kryté hypoteč
ními úvěry na komerční účely podléhají srážce při ocenění ve
výši 32 %; b) všechny ostatní cenné papíry kryté aktivy
podléhají srážce při ocenění ve výši 26 %.
4.
Cenné papíry kryté aktivy, které jsou způsobilé podle
odstavce 1, nesmí protistrana předložit jako zajištění, pokud
ve vztahu k těmto cenným papírům vystupuje tato proti
strana nebo kterákoli třetí strana, s níž je v úzkém propojení,
jako poskytovatel úrokového zajištění.
5.
Pro účely tohoto článku mají pojmy „malý podnik“
a „střední podnik“ stejný význam jako v doporučení Komise
2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropod
niků, malých a středních podniků (***).
6.
Národní centrální banka může jako zajištění pro
operace měnové politiky Eurosystému přijmout cenné papíry
kryté aktivy, jejichž podkladová aktiva zahrnují hypoteční
úvěry na bydlení nebo úvěry malým a středním podnikům
anebo oba druhy úvěrů a které nesplňují požadavky na
úvěrové hodnocení podle oddílu 6.3.2 přílohy I obecných
zásad ECB/2011/14 a požadavky uvedené výše v odst. 1
písm. a) až d) a v odstavci 4, ale jinak splňují všechna kritéria
způsobilosti pro cenné papíry kryté aktivy podle obecných
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zásad ECB/2011/14 a mají dva ratingy alespoň na úrovni
„triple B“. Tyto cenné papíry kryté aktivy musí být vydány
před 20. červnem 2012 a podléhají srážce při ocenění ve výši
32 %.
___________
(*) Rating „triple B“ znamená rating alespoň „Baa3“ od
agentury Moody’s, „BBB-“ od agentury Fitch nebo Stan
dard & Poor’s, nebo rating „BBB“ od agentury DBRS.
(**) Rating „single A“ znamená rating alespoň „A3“ od agen
tury Moody’s, „A-“ od agentury Fitch nebo Standard
& Poor’s, nebo „AL“ od agentury DBRS.
(***) Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36.“

Článek 2
Vstup v platnost
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 29. června 2012.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 28. června 2012.
Prezident ECB
Mario DRAGHI

