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ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY
z 12. marca 2014,
ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2013/35 o dodatočných opatreniach týkajúcich sa refinančných
operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky
(ECB/2014/11)
(2014/328/EÚ)
RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 127 ods. 2 prvú zarážku,
so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 31
prvú zarážku, článok 121, článok 143 a článok 182,
so zreteľom na usmernenie ECB/2011/14 z 20. septembra 2011 o nástrojoch a postupoch menovej politiky Eurosy
stému (1) a rozhodnutie ECB/2013/6 z 20. marca 2013 o pravidlách používania vlastných nekrytých bankových dlho
pisov so štátnou zárukou ako zábezpeky v operáciách menovej politiky Eurosystému (2),
keďže:
(1)

Podľa článku 18.1 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky Európska centrálna
banka (ECB) a národné centrálne banky členských štátov, ktorých menou je euro (ďalej len „národné centrálne
banky“), môžu uskutočňovať úverové operácie s úverovými inštitúciami a inými účastníkmi trhu, pričom sa poži
čiavanie zabezpečuje na základe dostatočnej zábezpeky. Štandardné podmienky, za ktorých sú ECB a národné
centrálne banky pripravené uskutočňovať úverové operácie vrátane kritérií určujúcich akceptovateľnosť zábezpeky
na účely úverových operácií Eurosystému, sú uvedené v prílohe I k usmerneniu ECB/2011/14, ako aj v rozhodnutí
ECB/2013/6 a v rozhodnutí ECB/2013/35 (3).

(2)

Podľa oddielu 1.6 prílohy I k usmerneniu ECB/2011/14 môže Rada guvernérov nástroje, podmienky, kritériá
a postupy vykonávania operácií menovej politiky Eurosystému kedykoľvek meniť.

(3)

Dňa 17. júla 2013 Rada guvernérov rozhodla o ešte väčšom posilnení svojho rámca pre kontrolu rizika tak, že
upravila kritériá akceptovateľnosti a zrážky, ktoré sa uplatňujú na zábezpeku akceptovanú v operáciách menovej
politiky Eurosystému, a prijala určité dodatočné opatrenia na zlepšenie celkového súladu rámca a jeho praktic
kého vykonávania. Tieto opatrenie boli ustanovené v rozhodnutí ECB/2013/35.

(4)

V súvislosti s ratingovými požiadavkami týkajúcimi sa cenných papierov krytých aktívami je potrebné podrob
nejšie rozpracovať rozhodnutie ECB/2013/35, ktoré by sa malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1
Zmena
Článok 6 rozhodnutia ECB/2013/35 sa mení takto:
1. Odsek 2 sa nahrádza takto:
„2.
Minimálny limit kreditnej kvality uplatniteľný na cenné papiere kryté aktívami, ako je ustanovený v oddiele 6.3.
prílohy I k usmerneniu ECB/2011/14, zodpovedá stupňu kreditnej kvality 2 v rámci harmonizovanej ratingovej stup
nice Eurosystému (‚jedno A‘) (*). Všetky cenné papiere kryté aktívami majú aspoň dve hodnotenia kreditného rizika
pre emisiu na úrovni ‚jedno A‘ od akceptovanej ECAI.
(*) Rating ‚jedno A‘ znamená minimálne rating ‚A3‘ od spoločnosti Moody's, rating ‚A-‘ od spoločnosti Fitch alebo
Standard & Poor's, alebo ‚AL‘ od spoločnosti DBRS.“.
2. Odsek 3 sa vypúšťa.
(1) Ú. v. EÚ L 331, 14.12.2011, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 95, 5.4.2013, s. 22.
(3) Rozhodnutie ECB/2013/35 z 26. septembra 2013 o dodatočných opatreniach týkajúcich sarefinančných operácií eurosystému a akcepto
vateľnosti zábezpeky (Ú. v. EÚ L 301, 12.11.2013, s. 6).
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Článok 2
Nadobudnutie účinnosti
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. apríla 2014.

Vo Frankfurte nad Mohanom 12. marca 2014
Prezident ECB
Mario DRAGHI

