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DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO
z dnia 14 grudnia 2011 r.
w

sprawie

dodatkowych tymczasowych środków dotyczących operacji
Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń

refinansujących

(EBC/2011/25)
(2011/870/UE)
RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
w szczególności art. 127 ust. 2 tiret pierwsze,
uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Central
nych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art.
3 ust. 1 tiret pierwsze i art. 18 ust. 2,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

(2)

(3)

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. Ogólne
warunki, na jakich EBC i KBC są gotowe do przeprowa
dzania operacji kredytowych, w tym kryteria kwalifiko
wania zabezpieczeń na potrzeby operacji kredytowych
Eurosystemu, zostały określone w załączniku I do
wytycznych EBC/2000/7 z dnia 31 sierpnia 2000 r.
w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej
Eurosystemu (1) (zwanym dalej „dokumentacją ogólną”).
Dnia 8 grudnia 2011 r. Rada Prezesów zdecydowała
o podjęciu dodatkowych środków wzmożonej działal
ności kredytowej wspierających akcję kredytową banków
oraz płynność na rynku pieniężnym strefy euro. Zgodnie
z tą decyzją, a także w celu zwiększenia dostarczania
płynności kontrahentom operacji polityki pieniężnej
Eurosystemu, należy zapewnić możliwość wypowiadania
lub modyfikowania określonych dłuższych operacji refi
nansujących przed terminem zapadalności oraz rozsze
rzyć kryteria kwalifikowania aktywów mogących
stanowić zabezpieczenie na potrzeby operacji polityki
pieniężnej Eurosystemu.
Środki te powinny być stosowane tymczasowo, do
momentu, kiedy Rada Prezesów uzna, że stabilność
systemu finansowego pozwala na stosowanie ogólnych
ram operacji polityki pieniężnej Eurosystemu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1
Dodatkowe środki dotyczące operacji refinansujących
i kwalifikowania zabezpieczeń
1.
Określone w niniejszej decyzji zasady prowadzenia
operacji polityki pieniężnej Eurosystemu oraz kryteria
(1) Dz.U. L 310 z 11.12.2000, s. 1. Z dniem 1 stycznia 2012 r.
wytyczne EBC/2000/7 zostały zastąpione wytycznymi EBC/2011/14
z dnia 20 września 2011 r. w sprawie instrumentów i procedur
polityki pieniężnej Eurosystemu (Dz.U. L 331 z 14.12.2011, s. 1).

kwalifikowania zabezpieczeń stosuje się
z postanowieniami dokumentacji ogólnej.

w

powiązaniu

2.
W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy posta
nowieniami niniejszej decyzji a dokumentacją ogólną, wdrożoną
na poziomie krajowym przez KBC, decydujące znaczenie mają
postanowienia niniejszej decyzji. W braku odmiennych posta
nowień niniejszej decyzji KBC kontynuują stosowanie wszyst
kich przepisów dokumentacji ogólnej w niezmieniony sposób.
Artykuł 2
Możliwość wypowiadania lub modyfikowania dłuższych
operacji refinansujących
Eurosystem może zdecydować, że pod pewnymi warunkami
kontrahenci będą mogli ograniczać kwotę określonych dłuż
szych operacji refinansujących lub takie operacje wypowiadać
przed ich terminem zapadalności.
Artykuł 3
Przyjmowanie dodatkowych papierów wartościowych
zabezpieczonych aktywami jako zabezpieczenia
1.
Kwalifikowanym zabezpieczeniem na potrzeby operacji
polityki pieniężnej Eurosystemu są – obok papierów wartościo
wych zabezpieczonych aktywami stanowiących kwalifikowane
zabezpieczenie zgodnie z rozdziałem 6 dokumentacji ogólnej
– papiery wartościowe zabezpieczone aktywami, których zabez
pieczenie stanowią albo tylko hipoteczne kredyty mieszkaniowe,
albo tylko pożyczki udzielane małym i średnim przedsiębior
stwom, nawet jeżeli takie papiery wartościowe nie spełniają
wymogów w zakresie oceny kredytowej określonych w pkt
6.3.2 dokumentacji ogólnej, ale spełniają wszystkie pozostałe
kryteria kwalifikacji mające zastosowanie do papierów warto
ściowych zabezpieczonych aktywami zgodnie z dokumentacją
ogólną, o ile w momencie emisji oraz w dowolnym później
szym momencie ich drugi w kolejności najwyższy rating jest co
najmniej na poziomie minimalnego wymogu Eurosystemu okre
ślanego jako stopień 2 jakości kredytowej w zharmonizowanej
skali ratingowej Eurosystemu, zgodnie z pkt 6.3.1 dokumentacji
ogólnej. Papiery te muszą również spełniać następujące wyma
gania:
a) aktywa generujące przepływy środków pieniężnych,
stanowiące zabezpieczenie papierów wartościowych zabez
pieczonych aktywami, muszą należeć do tej samej kategorii
aktywów, tj. dana pula aktywów powinna składać się albo
wyłącznie z hipotecznych kredytów mieszkaniowych, albo
wyłącznie z pożyczek udzielanych małym i średnim przed
siębiorstwom, przy czym niedopuszczalne jest łączenie
aktywów należących do różnych kategorii;
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Artykuł 4

b) aktywa generujące przepływy środków pieniężnych,
stanowiące zabezpieczenie papierów wartościowych zabez
pieczonych aktywami, nie mogą obejmować pożyczek,
które:

Przyjmowanie określonych dodatkowych należności
kredytowych jako zabezpieczenia

(i) w momencie emisji papierów wartościowych zabezpie
czonych aktywami mają status „zagrożone”; lub

1.
KBC mogą przyjmować jako zabezpieczenie na potrzeby
operacji polityki pieniężnej Eurosystemu należności kredytowe,
które nie spełniają kryteriów kwalifikacji Eurosystemu.

(ii) w dowolnym momencie są pożyczkami strukturyzowa
nymi, konsorcjalnymi lub lewarowanymi;
c) kontrahent, który przedstawia papiery wartościowe zabezpie
czone aktywami jako zabezpieczenie, lub podmiot trzeci
z tym kontrahentem blisko powiązany, nie może wystę
pować w odniesieniu do tych papierów wartościowych
zabezpieczonych aktywami jako dostawca transakcji zabez
pieczającej przed ryzykiem stopy procentowej;
d) dokumenty transakcyjne papierów wartościowych zabezpie
czonych aktywami muszą zawierać postanowienia dotyczące
ciągłości obsługi zadłużenia.
2.
Użyte w ust. 1 wyrażenia „małe przedsiębiorstwa”
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 średnich (1).

(1) Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36.

2.
KBC ustalają kryteria kwalifikacji i środki kontroli ryzyka
stosowane do przyjmowania jako zabezpieczenia należności
kredytowych zgodnie z ust. 1. Takie kryteria kwalifikacji
i środki kontroli ryzyka podlegają uprzedniemu zatwierdzeniu
przez Radę Prezesów.
Artykuł 5
Przepis końcowy
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 19 grudnia 2011 r.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 14 grudnia
2011 r.
W imieniu Rady Prezesów EBC
Mario DRAGHI

Prezes EBC

