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ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY
ze dne 12. března 2014,
kterým se mění rozhodnutí ECB/2013/35 o dodatečných opatřeních týkajících se refinančních
operací Eurosystému a způsobilosti zajištění
(ECB/2014/11)
(2014/328/EU)
RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 127 odst. 2 první odrážku této smlouvy,
s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na čl. 3.1 první
odrážku a články 12.1, 14.3 a 18.2 tohoto statutu,
s ohledem na obecné zásady ECB/2011/14 ze dne 20. září 2011 o nástrojích a postupech měnové politiky Eurosy
stému (1) a na rozhodnutí ECB/2013/6 ze dne 20. března 2013 o pravidlech týkajících se používání vlastních nekrytých
bankovních dluhopisů zaručených státem jako zajištění při operacích měnové politiky Eurosystému (2),
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Podle článku 18.1 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky mohou Evropská
centrální banka (ECB) a národní centrální banky členských států, jejichž měnou je euro (dále jen „národní
centrální banky“), provádět úvěrové operace s úvěrovými institucemi a ostatními účastníky trhu s tím, že úvěry
jsou dostatečně zajištěny. Standardní podmínky, za nichž jsou ECB a národní centrální banky připraveny provádět
úvěrové operace, včetně kritérií, podle kterých se určuje způsobilost zajištění pro účely úvěrových operací Eurosy
stému, jsou stanoveny v příloze I obecných zásad ECB/2011/14 a v rozhodnutí ECB/2013/6 a rozhodnutí
ECB/2013/35 (3).

(2)

Podle oddílu 1.6 přílohy I obecných zásad ECB/2011/14 může Rada guvernérů kdykoli měnit nástroje, podmínky,
kritéria a postupy provádění operací měnové politiky Eurosystému.

(3)

Dne 17. července 2013 se Rada guvernérů rozhodla dále posílit svůj rámec kontroly rizik, a to tak, že upravila
kritéria způsobilosti a srážky uplatňované na zajištění přijímané při operacích měnové politiky Eurosystému
a přijala některá dodatečná opatření za účelem zlepšení celkové soudržnosti rámce a jeho praktického uplatňová
ní. Tato opatření byla stanovena rozhodnutím ECB/2013/35.

(4)

Rozhodnutí ECB/2013/35 je třeba dále zpřesnit, pokud jde o požadavky na rating cenných papírů krytých aktivy,
a mělo by být proto odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Změna
Článek 6 rozhodnutí ECB/2013/35 se mění takto:
1) Odstavec 2 se nahrazuje tímto:
„2.
Práh úvěrové kvality platný pro cenné papíry kryté aktivy, jak je stanoven v oddílu 6.3 přílohy I obecných
zásad ECB/2011/14, odpovídá stupni úvěrové kvality 2 na harmonizované ratingové stupnici Eurosystému
(‚single A‘) (*). Všechny cenné papíry kryté aktivy musí mít alespoň dvě hodnocení dané emise na úrovni ‚single A‘ ze
strany akceptovaných externích ratingových institucí.
(*) Rating ‚single A‘ znamená rating alespoň ‚A3‘ od agentury Moody's, ‚A-‘ od agentury Fitch nebo Standard & Poor's,
nebo ‚AL‘ od agentury DBRS.“
2) Odstavec 3 se zrušuje.
(1) Úř. věst. L 331, 14.12.2011, s. 1.
(2) Úř. věst. L 95, 5.4.2013, s. 22.
(3) Rozhodnutí ECB/2013/35 ze dne 26. září 2013 o dodatečných patřeních týkajících se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti
zajištění (Úř. věst. L 301, 12.11.2013, s. 6).
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Článek 2
Vstup v platnost
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 1. dubna 2014.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 12. března 2014.
prezident ECB
Mario DRAGHI

