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AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK HATÁROZATA
(2012. június 28.)
az eurorendszer refinanszírozási műveleteivel és a biztosítékok elfogadásával kapcsolatos további
átmeneti intézkedésekről szóló EKB/2011/25 határozat módosításáról
(EKB/2012/11)
(2012/359/EU)
AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és
különösen annak 127. cikke (2) bekezdésének első francia
bekezdésére,
tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai
Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 3.1. cikke
első francia bekezdésére, illetve 18.2. cikkére,
mivel:
(1)

(2)

(3)

(4)

A Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai
Központi Bank Alapokmányának 18.1. cikke szerint az
Európai Központi Bank („EKB”) és azon tagállamok
nemzeti központi bankjai, amelyeknek pénzneme az
euro (a továbbiakban „NKB-k”), hitelműveleteket végez
hetnek hitelintézetekkel és más piaci szereplőkkel
megfelelő fedezet mellett történő hitelnyújtás révén. Az
eurorendszer monetáris politikai műveleteihez elfogad
ható fedezetre vonatkozó követelmények az eurorendszer
monetáris politikai műveleteiről szóló, 2011. szeptember
20-i EKB/2011/14 iránymutatás (1) I. mellékletében
kerültek meghatározásra.
A Kormányzótanács megítélése szerint az eurorendszer
monetáris politikai műveleteiben a szerződő felek
számára való likviditásbővítés javítása érdekében ki kell
bővíteni az eurorendszer monetáris politikai művelete
iben fedezetként felhasználható eszközök elfogadhatósá
gára vonatkozó követelményeket.
Az ilyen intézkedéseknek átmenetileg kell érvényben
maradniuk, amíg a Kormányzótanács megítélése szerint
a pénzügyi rendszer stabilitása lehetővé nem teszi az
eurorendszer monetáris politikai műveletekre vonatkozó
általános keretrendszerének alkalmazását.
Az eurorendszer refinanszírozási műveleteivel és a bizto
sítékok elfogadásával kapcsolatos további intézkedésekről
szóló, 2011. december 14-i EKB/2011/25 határozatot (2)
ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

„3. cikk
Egyes további eszközalapú értékpapírok elfogadása
(1)
Az EKB/2011/14 iránymutatás I. mellékletének 6. feje
zete szerint elfogadható eszközalapú értékpapírokon kívül, az
eurorendszer monetáris politikai céljaira fedezetként elfogad
hatóak azon eszközalapú értékpapírok is, amelyek nem
felelnek meg az EKB/2011/14 iránymutatás I. mellékletének
6.3.2. szakasza szerinti hitelminőségi követelményeknek, de
megfelelnek az EKB/2011/14 iránymutatás alapján az eszköz
alapú értékpapírokra vonatkozó valamennyi elfogadhatósági
feltételnek, amelyeket az eurorendszer monetáris politikai
műveleteiben fedezetként felhasználható eszközként kell elfo
gadni, amennyiben kibocsátáskor és azt követően bármikor
kétszer legalább »triple B« (*) minősítést kaptak. A következő
követelményeknek is meg kell felelniük:
a) a cash flow-t generáló eszközalapú értékpapírok az alábbi
eszközosztályok egyikébe tartoznak: i. lakossági jelzálog
hitelek; ii. kis- és középvállalkozásoknak (kkv-knak) nyúj
tott kölcsönök; iii. kereskedelmi jelzáloghitelek; iv. autó
kölcsönök; v. lízing és fogyasztói finanszírozás;
b) a cash flow-t generáló eszközalapú értékpapírok között a
különböző eszközosztályokat nem lehet elegyíteni;
c) az eszközalapú értékpapír fedezeti eszközei nem tartal
mazhatnak olyan kölcsönt, amelyre az alábbiak közül
bármelyik érvényes:
i. eszközalapú értékpapír kibocsátásakor nem teljesítő;
ii. az eszközalapú értékpapír élettartama alatt, az eszköz
alapú értékpapírba való beépítésekor nem teljesítő,
például cash flow-t generáló eszközalapú értékpapírok
helyettesítése vagy felváltása esetén;
iii. bármely időpontban strukturált, szindikált vagy tőke
áttétellel finanszírozott;

1. cikk
Módosítás
Az EKB/2011/25 határozat 3. cikke helyébe az alábbi szöveg
lép:
(1 )

HL L 331., 2011.12.14., 1. o.
(2) HL L 341., 2011.12.22., 65. o.

d) az eszközalapú értékpapír műveleti dokumentumai tartal
maznak törlesztésfolytonossági rendelkezéseket.
(2)
Az (1) bekezdésben meghatározott olyan eszközalapú
értékpapírra, amely legalább kettő »single A« minősítéssel (**)
rendelkezik, 16 %-os fedezetértékelési haircut vonatkozik.
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(3)
Az (1) bekezdésben meghatározott olyan eszközalapú
értékpapírra, amely nem rendelkezik legalább kettő »single A«
minősítéssel, a következő fedezetértékelési haircut alkalma
zandó: a) a kereskedelmi jelzáloggal fedezett eszközalapú
értékpapírra 32 %-os; b) az összes többi eszközalapú érték
papírra 26 %-os fedezetértékelési haircut vonatkozik.
(4)
A szerződő fél nem nyújthat be az (1) bekezdés szerint
elfogadható eszközalapú értékpapírt fedezetként, ha a szer
ződő fél vagy a vele szoros kapcsolatban álló bármely
harmadik személy kamatlábhedge-szolgáltatás nyújtója az
eszközfedezetű értékpapír vonatkozásában.
(5)
E cikk alkalmazásában a »kis- és középvállalkozás« a
mikro-, kis- és középvállalkozások meghatározásáról szóló,
2003. május 6-i 2003/361/EK bizottsági ajánlásban (***)
meghatározott jelentéssel bír.
(6)
Az NKB-k az eurorendszer monetáris politikai műve
leteihez elfogadhatnak fedezetként olyan eszközfedezetű
értékpapírokat, amelyek fedezeti eszközei körébe csak lakos
sági jelzáloghitelek vagy kkv-knak nyújtott kölcsönök vagy
mindkettő tartoznak, és amelyek nem felelnek meg az
EKB/2011/14 iránymutatás I. melléklete 6.3.2. szakasza hitel
minősítési követelményeinek, valamint a fenti (1) bekezdés
a)–d) pontjában és a (4) bekezdésben említett követelmények
nek, de egyébként teljesítik az eszközfedezetű értékpapírokra
az EKB/2011/14 iránymutatás szerint vonatkozó valamennyi

elfogadhatósági
legalább »triple
június 20. előtt
tartoznak bele,
vonatkozik.
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feltételt, feltéve, hogy legalább kétszer
B« minősítést kaptak. Ebbe a körbe a 2012.
kibocsátott ilyen eszközfedezetű értékpapírok
és azokra 32 %-os fedezetértékelési haircut

___________
(*) A »triple B« minősítés legalább »Baa3« Moody’s, »BBB-«
Fitch vagy Standard & Poor, illetve »BBB« DBRS-minő
sítésnek felel meg.
(**) A »single A« minősítés legalább »A3« Moody’s, »A-«
Fitch vagy Standard & Poor’s vagy »AL« DBRS-minősí
tésnek felel meg.
(***) HL L 124., 2003.5.20., 36. o.”

2. cikk
Hatálybalépés
Ez a határozat 2012. június 29-én lép hatályba.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2012. június 28-án.
az EKB elnöke
Mario DRAGHI

