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DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO
z dnia 12 marca 2014 r.
zmieniająca decyzję EBC/2013/35 w sprawie dodatkowych środków dotyczących operacji refinan
sujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń
(EBC/2014/11)
(2014/328/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 Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności
art. 3 ust. 1 tiret pierwsze, art. 12 ust. 1, art. 14 ust. 3 i art. 18 ust. 2,
uwzględniając wytyczne EBC/2011/14 z dnia 20 września 2011 r. w sprawie instrumentów i procedur polityki
pieniężnej Eurosystemu (1) oraz decyzję EBC/2013/6 z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zasad dotyczących wykorzys
tania jako zabezpieczenia operacji polityki pieniężnej Eurosystemu własnych niezabezpieczonych obligacji bankowych
gwarantowanych przez państwo (2),
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

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 kredyto
wymi oraz innymi uczestnikami rynku. Standardowe warunki, na jakich EBC i KBC są gotowe do przeprowa
dzania operacji kredytowych, w tym kryteria kwalifikowania zabezpieczeń operacji kredytowych Eurosystemu,
zostały określone w załączniku I do wytycznych EBC/2011/14, jak również w decyzji EBC/2013/6 oraz decyzji
EBC/2013/35 (3).

(2)

Zgodnie z pkt 1.6 załącznika I do wytycznych EBC/2011/14 Rada Prezesów EBC może w dowolnym czasie zmie
niać instrumenty, warunki, kryteria i procedury realizacji operacji polityki pieniężnej Eurosystemu.

(3)

W dniu 17 lipca 2013 r. Rada Prezesów podjęła decyzję o dalszym wzmocnieniu zasad kontroli ryzyka poprzez
zmianę kryteriów kwalifikowania oraz redukcji wartości zabezpieczeń akceptowanych na potrzeby operacji poli
tyki pieniężnej Eurosystemu oraz poprzez przyjęcie określonych dodatkowych środków zmierzających do zwięk
szenia ogólnej spójności tych zasad i usprawnienia ich praktycznego stosowania. Środki te zostały określone
w decyzji EBC/2013/35.

(4)

Niezbędne jest dodatkowe doprecyzowanie decyzji EBC/2013/35 w odniesieniu do wymogów ratingowych doty
czących papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami, w związku z czym decyzja ta powinna zostać
zmieniona,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1
Zmiany
W art. 6 decyzji EBC/2013/35 wprowadza się następujące zmiany:
1) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2.
Minimalne wymogi Eurosystemu w zakresie jakości kredytowej stosowane do papierów wartościowych zabez
pieczonych aktywami, określone w pkt 6.3 załącznika I do wytycznych EBC/2011/14, odpowiadają stopniowi jakości
kredytowej 2 w zharmonizowanej skali ratingowej Eurosystemu (»pojedyncze A«) (*). Wszystkie papiery wartościowe
zabezpieczone aktywami muszą mieć co najmniej dwie oceny kredytowe na poziomie »pojedynczego A« przyznane
emisji przez dowolną zaakceptowaną instytucję ECAI.
(*) Rating na poziomie »pojedynczego A« oznacza rating na poziomie co najmniej »A3« w klasyfikacji Moody's, »A–«
w klasyfikacji Fitch lub Standard & Poor's oraz »AL« w klasyfikacji DBRS.”;
2) uchyla się ust. 3.
(1) Dz.U. L 331 z 14.12.2011, s. 1.
(2) Dz.U. L 95 z 5.4.2013, s. 22.
(3) Decyzja EBC/2013/35 z dnia 26 września 2013 r. w sprawie dodatkowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu
i kwalifikowania zabezpieczeń (Dz.U. L 301 z 12.11.2013, s. 6).
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Artykuł 2
Wejście w życie
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2014 r.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 12 marca 2014 r.
Mario DRAGHI

Prezes EBC

