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DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO
z dnia 28 czerwca 2012 r.
zmieniająca decyzję EBC/2011/25 w sprawie dodatkowych tymczasowych środków dotyczących
operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń
(EBC/2012/11)
(2012/359/UE)
RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

„Artykuł 3

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
w szczególności art. 127 ust. 2 tiret pierwsze,

Przyjmowanie określonych dodatkowych papierów
wartościowych
zabezpieczonych
aktywami
jako
zabezpieczenia

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Central
nych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art.
3 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

(2)

(3)

(4)

Zgodnie z art. 18 ust. 1 Statutu Europejskiego Systemu
Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego
Europejski Bank Centralny (EBC) i krajowe banki
centralne państw członkowskich, których walutą jest
euro (zwane dalej „KBC”), mogą dokonywać właściwie
zabezpieczonych operacji kredytowych z instytucjami
kredytowymi oraz innymi uczestnikami rynku. Kryteria
kwalifikowania zabezpieczeń na potrzeby operacji poli
tyki pieniężnej Eurosystemu zostały określone w załącz
niku I do wytycznych EBC/2011/14 z dnia 20 września
2011 r. w sprawie instrumentów i procedur polityki
pieniężnej Eurosystemu (1).
Rada Prezesów uważa, że zwiększenie dostarczania płyn
ności kontrahentom operacji polityki pieniężnej Eurosys
temu wymaga rozszerzenia kryteriów kwalifikowania
papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami
wykorzystywanych jako zabezpieczenie operacji polityki
pieniężnej Eurosystemu.
Środki te powinny być stosowane tymczasowo, do
momentu, kiedy Rada Prezesów uzna, że stabilność
systemu finansowego pozwala na normalne stosowanie
ogólnych zasad prowadzenia operacji polityki pieniężnej
Eurosystemu.
Należy
zatem
odpowiednio
zmienić
decyzję
EBC/2011/25 z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie
dodatkowych tymczasowych środków dotyczących
operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania
zabezpieczeń (2),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1
Zmiana decyzji EBC/2011/25
Art. 3 decyzji EBC/2011/25 otrzymuje brzmienie:
(1) Dz.U. L 331 z 14.12.2011, s. 1.
(2) Dz.U. L 341 z 22.12.2011, s. 65.

1.
Kwalifikowanym zabezpieczeniem na potrzeby operacji
polityki pieniężnej Eurosystemu są – obok papierów warto
ściowych zabezpieczonych aktywami stanowiących kwalifiko
wane zabezpieczenie zgodnie z rozdziałem 6 wytycznych
ECB/2011/14 – papiery wartościowe zabezpieczone akty
wami, które nie spełniają wymogów w zakresie oceny kredy
towej określonych w pkt 6.3.2 załącznika I do wytycznych
EBC/2011/14, ale spełniają wszystkie pozostałe kryteria
kwalifikacji mające zastosowanie do papierów wartościowych
zabezpieczonych aktywami zgodnie z wytycznymi
EBC/2011/14, o ile w momencie emisji oraz w dowolnym
późniejszym momencie mają one co najmniej dwa ratingi na
poziomie co najmniej potrójnego B (*). Papiery te muszą
również spełniać następujące wymagania:
a) aktywa generujące przepływy środków pieniężnych stano
wiące zabezpieczenie papierów wartościowych zabezpie
czonych aktywami muszą należeć do jednej z następują
cych kategorii: (i) hipotecznych kredytów mieszkanio
wych; (ii) pożyczek udzielanych małym i średnim przed
siębiorstwom; (iii) komercyjnych kredytów hipotecznych;
(iv) pożyczek samochodowych; (v) leasingu i usług finan
sowych dla klientów indywidualnych;
b) niedopuszczalne jest łączenie w ramach aktywów generu
jących przepływy środków pieniężnych aktywów należą
cych do różnych kategorii;
c) aktywa generujące przepływy środków pieniężnych stano
wiące zabezpieczenie papierów wartościowych zabezpie
czonych aktywami nie mogą obejmować pożyczek, które:
(i) w momencie emisji papierów wartościowych zabez
pieczonych aktywami mają status »zagrożonych«; lub
(ii) w momencie włączenia do papieru wartościowego
zabezpieczonego aktywami w trakcie okresu trwania
tego papieru wartościowego, na przykład poprzez
substytucję lub zastąpienie aktywów generujących
przepływy środków pieniężnych, mają status »zagro
żonych«; lub
(iii) w dowolnym momencie są kredytami strukturyzowa
nymi, konsorcjalnymi lub lewarowanymi;
d) dokumenty transakcyjne papierów wartościowych zabez
pieczonych aktywami muszą zawierać postanowienia
dotyczące ciągłości obsługi zadłużenia.
2.
Papiery wartościowe zabezpieczone aktywami, o których
mowa w ust. 1, które posiadają dwa ratingi na poziomie co
najmniej pojedynczego A (**), podlegają 16% redukcji warto
ści.
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3.
Papiery wartościowe zabezpieczone aktywami, o których
mowa w ust. 1, które nie posiadają dwóch ratingów na
poziomie co najmniej pojedynczego A, podlegają następu
jącym redukcjom wartości: a) papiery wartościowe zabezpie
czone aktywami, których zabezpieczenie stanowią komer
cyjne kredyty hipoteczne, podlegają 32% redukcji wartości;
b) pozostałe papiery wartościowe zabezpieczone aktywami
podlegają 26% redukcji wartości.
4.
Kontrahent nie może przedstawiać papierów wartościo
wych zabezpieczonych aktywami jako zabezpieczenia, jeżeli
on albo podmiot trzeci z nim blisko powiązany występuje
w odniesieniu do tych papierów wartościowych zabezpieczo
nych aktywami jako dostawca transakcji zabezpieczającej
przed ryzykiem stopy procentowej.
5.
Użyte w niniejszym artykule wyrażenia »małe przedsię
biorstwa« i »średnie przedsiębiorstwa« mają znaczenie nadane
im w zaleceniu Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r.
dotyczącym definicji przedsiębiorstw mikro, małych i śred
nich (***).
6.
KBC mogą przyjmować jako zabezpieczenie na
potrzeby operacji polityki pieniężnej Eurosystemu papiery
wartościowe zabezpieczone aktywami, których zabezpie
czenie stanowią hipoteczne kredyty mieszkaniowe, kredyty
udzielane małym i średnim przedsiębiorstwom lub obydwie
te kategorie aktywów i które nie spełniają wymogów
w zakresie oceny kredytowej określonych w pkt 6.3.2 załącz
nika I do wytycznych EBC/2011/14 oraz wymogów określo
nych w ust. 1 lit. a–d oraz ust. 4, ale spełniają wszystkie
pozostałe kryteria kwalifikacji mające zastosowanie do
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papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami zgodnie
z wytycznymi EBC/2011/14 oraz posiadają dwa ratingi na
poziomie co najmniej potrójnego B. Takie papiery warto
ściowe zabezpieczone aktywami muszą być wyemitowane
przed dniem 20 czerwca 2012 r. i podlegają 32% redukcji
wartości.
___________
(*) Rating na poziomie »potrójnego B« jest to rating na
poziomie co najmniej »Baa3« w klasyfikacji Moody’s,
»BBB-« w klasyfikacji Fitch lub Standard & Poor’s lub
»BBB« w klasyfikacji DBRS.
(**) Rating na poziomie »pojedynczego A« jest to rating na
poziomie co najmniej »A3« w klasyfikacji Moody’s, »A-«
w klasyfikacji Fitch lub Standard & Poor’s oraz »AL«
w klasyfikacji DBRS.
(***) Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36.”.

Artykuł 2
Wejście w życie
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 29 czerwca 2012 r.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 28 czerwca
2012 r.
Mario DRAGHI

Prezes EBC

