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AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA
(2014. március 12.)
az eurorendszer refinanszírozási műveleteivel és a fedezetek elfogadhatóságával kapcsolatos
további átmeneti intézkedésekről szóló EKB/2013/4 iránymutatás, valamint az EKB/2007/9 irány
mutatás módosításáról
(EKB/2014/12)
(2014/330/EU)
AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 127. cikke (2) bekezdése első francia
bekezdésére,
tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak
3.1. cikke első francia bekezdésére, valamint annak 12.1., 14.3. és 18.2. cikkére,
tekintettel az eurorendszer monetáris politikai eszközeiről és eljárásairól szóló, 2011. szeptember 20-i EKB/2011/14
iránymutatásra (1), és a saját felhasználású, fedezetlen, állam által garantált banki kötvényeknek az eurorendszer mone
táris politikai műveletei körében fedezetként történő felhasználására vonatkozó szabályokról szóló, 2013. március 20-i
EKB/2013/6 határozatra (2), valamint az eurorendszer refinanszírozási műveleteivel és a fedezetek elfogadhatóságával
kapcsolatos további intézkedésekről szóló, 2013. szeptember 26-i EKB/2013/35 határozatra (3),
mivel:
(1)

A Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányának 18.1. cikke szerint az
Európai Központi Bank (EKB) és azon tagállamok nemzeti központi bankjai (a továbbiakban: NKB-k), amelyek
pénzneme az euro, hitelműveleteket végezhetnek hitelintézetekkel és más piaci szereplőkkel megfelelő fedezet
mellett történő hitelnyújtás révén. Az EKB/2011/14 iránymutatás I. melléklete, valamint az EKB/2013/6 határozat
és az ECB/2013/35 határozat rendelkezik azokról az általános feltételekről, amelyek alapján az EKB és az NKB-k
készek hitelműveleteket végrehajtani, ideértve az eurorendszer hitelműveleteihez alkalmazandó fedezetek elfoga
dhatósági követelményeit.

(2)

Az EKB/2011/14 iránymutatás I. mellékletének 1.6. szakaszában foglaltak alapján a Kormányzótanács az euro
rendszer monetáris politikai műveletei végrehajtásának eszközeit, feltételeit, követelményeit és eljárásait bármikor
megváltoztathatja.

(3)

Az EKB/2013/4 iránymutatás (4), az EKB/2013/22 határozat (5) és a EKB/2013/36 határozat (6) más jogszabá
lyokkal együttesen határozza meg az eurorendszer refinanszírozási műveleteivel és a fedezetek elfogadhatóságával
kapcsolatos kiegészítő intézkedéseket mindaddig, amíg a Kormányzótanács megítélése szerint azokra a megfelelő
monetáris politikai transzmissziós mechanizmus biztosítása érdekében a továbbiakban már nincs szükség.

(4)

Az EKB/2013/4 iránymutatást módosítani szükséges az eurorendszer fedezeti keretrendszerében bekövetkezett
alábbi változások tükrözése érdekében: a) a hitelszintű adatszolgáltatási követelményeknek az EKB/2011/14 irány
mutatás I. mellékletében a hitelkártya-követelésekkel fedezett eszközfedezetű értékpapírokra történő kiterjesztése;
b) egyes hitelminősítések hozzárendelésének felülvizsgálata az eurorendszer harmonizált hitelminősítési rendszere
keretében; és c) az eszközfedezetű értékpapírokhoz kapcsolódó minősítési szabályok egyértelművé tétele,

(1)
(2)
(3)
(4)

HL L 331., 2011.12.14., 1. o.
HL L 95., 2013.4.5., 22. o.
HL L 301., 2013.11.12., 6. o.
Az eurorendszer refinanszírozási műveleteivel és a fedezetek elfogadhatóságával kapcsolatos további átmeneti intézkedésekről és az
EKB/2007/9 iránymutatás módosításáról szóló, 2013. március 20-i EKB/2013/4 iránymutatás (HL L 95., 2013.4.5., 23. o.).
(5) A Ciprusi Köztársaság által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumentumok elfogadhatóságához
kapcsolódó átmeneti intézkedésekről szóló, 2013. július 5-i EKB/2013/22 határozat (HL L 195., 2013.7.18., 27. o.)..
(6) Az eurorendszer refinanszírozási műveleteivel és a biztosítékok elfogadásával kapcsolatos további intézkedésekről szóló, 2013. szep
tember 26-i EKB/2013/36 határozat (HL L 301., 2013.11.12. 13. o.).
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ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYMUTATÁST:

1. cikk
Módosítások
Az EKB/2013/4 iránymutatás a következőképpen módosul:
1. Az 1. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„(3) Az 5. cikk (1) bekezdése és a 7. cikk alkalmazásában a Görög Köztársaság és Portugália olyan euroövezeti
tagállamoknak minősülnek, amelyek megfelelnek az Európai Unió/Nemzetközi Valutaalap programjának.”
2. A 3. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„(1) Az EKB/2011/14 iránymutatás I. mellékletének 6. fejezete szerint elfogadható eszközalapú értékpapírokon
túlmenően az eurorendszer monetáris politikai műveleteiben fedezetként felhasználható eszközként kell elfogadni
azon eszközalapú értékpapírokat, amelyek nem felelnek meg az EKB/2011/14 iránymutatás I. melléklete 6.3. szaka
szában meghatározott hitelminőségi követelményeknek, azonban megfelelnek az EKB/2011/14 iránymutatás I. mellék
lete alapján az eszközalapú értékpapírokra vonatkozó valamennyi elfogadhatósági feltételnek, feltéve, hogy a kibo
csátás érdekében valamely elfogadott ECAI-tól származó, két, legalább tripla B szintű (*) minősítéssel rendelkeznek. A
következő követelményeknek is meg kell felelniük:
a) az eszközalapú értékpapírokat fedező, pénzáramlást generáló eszközök az alábbi eszközosztályok egyikébe
tartoznak: i. lakossági jelzáloghitelek; ii. kis- és középvállalatoknak nyújtott kölcsönök; iii. kereskedelmi jelzálogok;
iv. autókölcsönök; v. lízing; vi. fogyasztói finanszírozás; vii. hitelkártya-követelés;
b) a pénzáramlást generáló eszközök között a különböző eszközosztályokat nem lehet összekeverni;
c) az eszközalapú értékpapírokat fedező, pénzáramlást generáló eszközök nem tartalmazhatnak olyan kölcsönt,
amely az alábbiak egyike:
i.

az eszközalapú értékpapír kibocsátásakor nemteljesítő;

ii. az eszközalapú értékpapír futamideje alatt az eszközalapú értékpapírba – például a pénzáramlást generáló
eszközalapú értékpapírok cseréje vagy helyettesítése által – történő beolvasztásakor nemteljesítő;
iii. bármely időpontban strukturált, szindikált vagy tőkeáttétellel finanszírozott;
d) az eszközalapú értékpapír műveleti dokumentumainak tartalmazniuk kell a törlesztésfolytonossági előírásokat.
(*) A »tripla B« szintű minősítés a Moody's legalább »Baa3«; a Fitch vagy a Standard & Poor's legalább »BBB«; vagy a
DBRS legalább »BBBL« szintű minősítése.”
2. cikk
Hatálybalépés és végrehajtás
(1)

Ez az iránymutatás az NKB-kkal történő közlés napján lép hatályba.

(2) Az NKB-knak meg kell hozni azokat az intézkedéseket, amelyek az ezen iránymutatás 1. cikkében foglaltaknak
történő megfelelés érdekében szükségesek, és azokat 2014. április 1-től alkalmazzák. Az NKB-knak legkésőbb 2014.
március 24-ig értesíteni kell az EKB-t ezen intézkedések szövegéről és az azokhoz kapcsolódó eszközökről.
3. cikk
Címzettek
Ennek az iránymutatásnak címzettje az eurorendszer valamennyi központi bankja.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2014. március 12-én.
az EKB elnöke
Mario DRAGHI

