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AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK HATÁROZATA
(2011. december 14.)
az eurorendszer refinanszírozási műveleteivel és a fedezet elfogadásával kapcsolatos további
átmeneti intézkedésekről
(EKB/2011/25)
(2011/870/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., vala
mint 18.2. cikkére,
mivel:

(1)

A Központi Bankok Európai Rendszerének Alapokmánya
18.1. cikke szerint az Európai Központi Bank („EKB”) és
azon tagállamok nemzeti központi bankjai („NKB-k”),
amelyeknek pézneme az euro, hitelműveleteket végez
hetnek hitelintézetekkel és más piaci szereplőkkel megfe
lelő fedezet mellett történő hitelnyújtás révén. Az euro
rendszer monetáris politikai eszközeiről és eljárásairól
szóló, 2000. augusztus 31-i EKB/2000/7 iránymutatás (1)
(a továbbiakban: Általános dokumentáció) határozza meg
azokat a feltételeket, amelyek alapján az EKB és az NKB-k
hitelműveleteket hajthatnak végre, beleértve a eurorend
szer hitelműveleteihez alkalmazandó fedezetek elfogadha
tósági követelményeit.

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk
A

refinanszírozási művelekhez és az elfogadható
fedezetekhez kapcsolódó további intézkedésekről

(1)
Az eurorendszer monetáris politikai műveleteinek végzé
sével, illetve a fedezetek elfogadhatósági követelményeivel
kapcsolatosan ebben a határozatban meghatározott szabályokat
az Általános dokumentációval összhangban kell alkalmazni.
(2)
Az ebben a határozatban és az NKB-k által a nemzeti
szinten végrehajtott Általános dokumentáció közötti bármilyen
eltérés esetén ez a határozat alkalmazandó. Az NKB-k folytatják
az Általános dokumentáció valamennyi rendelkezésének válto
zatlan alkalmazását az ebben a határozatban meghatározottak
kivételével.
2. cikk
A

hosszabb
lejáratú
refinanszírozási
műveletek
megszüntetésének vagy módosításának opciója

Az eurorendszer bizonyos körülmények között dönthet úgy,
hogy a szerződő felek a lejárat előtt csökkenthetik az egyes
hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek összegét vagy
megszüntethetik azokat.
3. cikk

(2)

(3)

2011. december 8-án a Kormányzótanács további hitel
bővítő intézkedéseket fogadott el a banki hitelezés és az
euroövezeti pénzpiac likviditásának támogatása érde
kében. Ezzel a döntéssel összhangban és az eurorendszer
monetáris politikai műveleteiben szerződő felek számára
való likviditásbővítés javítása céljából lehetővé kell tenni
egy olyan opciót, amely alapján egyes hosszabb lejáratú
refinanszírozási műveleteket lejártuk előtt módosítani
vagy megszüntetni lehet, illetve ki kell bővíteni az euro
rendszer monetáris politikai műveleteiben fedezetként
felhasználható eszközök elfogadhatóságára vonatkozó
követelményeket.
Az ilyen intézkedések átmenetileg alkalmazhatók mind
addig, amíg a Kormányzótanács megítélése szerint a
pénzügyi rendszer stabilitása nem engedi meg az euro
rendszer monetáris politikai műveletekre vonatkozó álta
lános keretrendszerének alkalmazását,

(1) HL L 310., 2000.12.11., 1. o. 2012. január 1-jétől az EKB/2000/7
iránymutatás helyébe az eurorendszer monetáris politikai eszközeiről
és eljárásairól szóló, 2012. szeptember 20-i EKB/2011/14 irány
mutatás (HL L 331., 2011.12.14., 1. o.) lép.

Egyes további eszközalapú értékpapírok elfogadása
(1)
Az Általános dokumentáció 6. fejezete szerint elfogad
ható eszközalapú értékpapírokon kívül, az eurorendszer mone
táris politikai céljaira fedezetként elfogadhatóak azon eszköz
alapú értékpapírok, amelyek fedezeti eszközei vagy lakossági
jelzáloghitelek, vagy kis- és középvállalkozásoknak nyújtott
kölcsönök, abban az esetben is, ha azok nem felelnek meg az
Általános dokumentáció 6.3.2. szakasza szerinti hitelminőségi
követelményeknek, ugyanakkor megfelelnek az Általános doku
mentáció alapján az eszközalapú értékpapírokra vonatkozó
valamennyi elfogadhatósági feltételnek, amennyiben legalább
az Általános dokumentáció 6.3.1. szakaszában említett, euro
rendszer harmonizált minősítési rendszerében a 2. szintű hitel
minősítés második legjobb minősítésével rendelkeznek kibocsá
táskor és azt követően bármikor. A következő követelmé
nyeknek is meg kell felelniük:
a) a cash flow-t generáló eszközalapú értékpapírok ugyanabba
az eszközosztályba tartoznak, vagyis az eszközhalmaz vagy
kizárólag lakossági jelzáloghitelből, vagy kizárólag kis- és
középvállalkozásoknak nyújtott kölcsönökből áll, valamint
nem lehet különböző eszközosztályokba tartozó eszközök
csoportja;
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b) az eszközalapú értékpapír fedezeti eszközei nem tartalmaz
hatnak olyan kölcsönt, amely:
i. az eszközalapú értékpapír kibocsátásakor nemteljesítő;
vagy
ii. bármikor strukturált, szindikált vagy tőkeáttétellel finan
szírozott;
c) az eszközalapú értékpapírt biztosítékként benyújtó szerződő
fél vagy bármely vele közeli kapcsolatban álló harmadik fél
nem játhat el kamatlábhedge szolgáltatás nyújtójaként az
eszközalapú értékpapír vonatkozásában;

2011.12.22.

4. cikk
Egyes további hitelkövetelések elfogadása
(1)
Az eurorendszer monetáris politikai műveleteihez az
NKB-k elfogadhatnak biztosítékként olyan hitelköveteléseket,
amelyek nem felelnek meg az eurorendszer elfogadhatósági
követelményeinek.
(2)
Az (1) bekezdésben szerinti hitelkövetelések elfogadásával
kapcsolatban az NKB-k meghatározhatnak elfogadhatósági felté
teleket és kockázatkezelési intézkedéseket. Ezen elfogadhatósági
feltételeket és kockázatkezelési intézkedéseket a Kormányzóta
nácsnak előzetesen jóvá kell hagynia.
5. cikk
Záró rendelkezések
Ez a határozat 2011. december 19-én lép hatályba.

d) az eszközalapú értékpapír tranzakciós dokumentumai tartal
maznak szolgáltatásfolytonossági előírásokat.
(2)
Az (1) bekezdés vonatkozásában a „kis- és középvállal
kozás” fogalma megegyezik a mikro-, kis- és középvállalkozások
meghatározásáról szóló, 2003. május 6-i 2003/361/EK bizott
sági ajánlásban (1) meghatározottakkal.

(1) HL L 124., 2003.5.20., 36. o.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2011. december 14-én.
az EKB Kormányzótanácsa részéről
az EKB elnöke
Mario DRAGHI

