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OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY
ze dne 12. března 2014,
kterými se mění obecné zásady ECB/2013/4 o dodatečných dočasných opatřeních týkajících se refi
nančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění a o změně obecných zásad ECB/2007/9
(ECB/2014/12)
(2014/330/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), 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) a rozhodnutí
ECB/2013/35 ze dne 26. září 2013 o dodatečných opatřeních týkajících se refinančních operací Eurosystému a způsobi
losti zajištění (3),

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.

(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)

Obecné zásady ECB/2013/4 (4), rozhodnutí ECB/2013/22 (5) a rozhodnutí ECB/2013/36 (6) spolu s jinými práv
ními akty stanoví dodatečná opatření týkající se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění, která
se mají uplatňovat dočasně do doby, kdy Rada guvernérů usoudí, že již nejsou nezbytná k zajištění náležitého
fungování transmisního mechanismu měnové politiky.

(4)

Obecné zásady ECB/2013/4 by měly být změněny tak, aby zohledňovaly změny rámce Eurosystému pro zajištění
související s: a) rozšířením zpravodajské povinnosti týkající se údajů o úvěrech, upravené v příloze I obecných
zásad ECB/2011/14, na cenné papíry kryté pohledávkami z kreditních karet, b) úpravou přiřazování některých
ratingů v kontextu harmonizované ratingové stupnice Eurosystému a c) vyjasněním ratingových pravidel, pokud
jde o cenné papíry kryté aktivy,
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Úř. věst. L 331, 14.12.2011, s. 1.
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Obecné zásady ECB/2013/4ze dne 20. března 2013 o dodatečných dočasných opatřeních týkajících se refinančních operací Eurosystému
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(5) Rozhodnutí ECB/2013/22 ze dne 5. července 2013 o dočasných opatřeních týkajících se způsobilosti obchodovatelných dluhových
nástrojů vydaných nebo plně zaručených Kyperskou republikou (Úř. věst. L 195, 18.7.2013, s. 27).
(6) Rozhodnutí ECB/2013/36 ze dne 26. září 2013 o dodatečných dočasných opatřeních týkajících se refinančních operací Eurosystému
a způsobilosti zajištění (Úř. věst. L 301, 12.11.2013, s. 13).
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PŘIJALA TYTO OBECNÉ ZÁSADY:

Článek 1
Změny
Obecné zásady ECB/2013/4 se mění takto:
1) V článku 1 se odstavec 3 nahrazuje tímto:
„3.
Pro účely čl. 5 odst. 1 a článku 7 se Řecká republika a Portugalská republika považují za členské státy euro
zóny, které plní program Evropské unie/Mezinárodního měnového fondu.“
2) V článku 3 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
„1.
Kromě cenných papírů krytých aktivy, které jsou způsobilé podle kapitoly 6 přílohy I obecných zásad
ECB/2011/14, jsou jako zajištění pro operace měnové politiky Eurosystému způsobilé i cenné papíry kryté aktivy,
které nesplňují požadavky na úvěrové hodnocení podle oddílu 6.3 přílohy I obecných zásad ECB/2011/14, ale které
jinak splňují všechna kritéria způsobilosti pro cenné papíry kryté aktivy podle přílohy I obecných zásad
ECB/2011/14, za předpokladu, že mají dva ratingy dané emise alespoň na úrovni ‚triple B‘ (*) ze strany akceptova
ných externích ratingových institucí. Tyto cenné papíry kryté aktivy musí dále splňovat všechny tyto požadavky:
a) aktiva, která vytvářejí peněžní toky zajišťující cenné papíry kryté aktivy, patří do jedné z těchto tříd aktiv: i) hypo
teční úvěry na bydlení, ii) úvěry malým a středním podnikům, iii) hypoteční úvěry na komerční účely, iv) úvěry na
pořízení automobilu, v) leasing, vi) spotřebitelské úvěry, vii) pohledávky z kreditních karet;
b) aktiva, která vytvářejí peněžní toky, nesmějí zahrnovat aktiva různých tříd;
c) aktiva, která vytvářejí peněžní toky zajišťující cenné papíry kryté aktivy, nesmějí zahrnovat úvěry, které:
i)

jsou nesplácenými úvěry v okamžiku emise cenných papírů krytých aktivy,

i)

jsou nesplácenými úvěry v okamžiku, kdy jsou začleněny do souboru podkladových aktiv cenných papírů
krytých aktivy během doby splatnosti těchto cenných papírů, např. nahrazením aktiv, která vytvářejí peněžní
toky, nebo

iii) jsou v kterémkoli okamžiku strukturované, syndikované nebo s vysokou finanční pákou;
d) dokumenty o transakci s cennými papíry krytými aktivy obsahují ustanovení o kontinuitě obsluhy.
(*) Rating ‚triple B‘ znamená rating alespoň ‚Baa3‘ od agentury Moody's, ‚BBB-‘ od agentury Fitch nebo Stan
dard & Poor's, nebo rating ‚BBBL‘ od agentury DBRS.“
Článek 2
Nabytí účinku a provádění
1.

Tyto obecné zásady nabývají účinku dnem oznámení národním centrálním bankám.

2.
Národní centrální banky přijmou opatření nezbytná k dosažení souladu s článkem 1 těchto obecných zásad
a použijí je ode dne 1. dubna 2014. Nejpozději do 24. března 2014 informují ECB o textech a prostředcích, které se
týkají těchto opatření.
Článek 3
Určení
Tyto obecné zásady jsou určeny všem centrálním bankám Eurosystému.

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

