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SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE
z dne 12. marca 2014
o spremembi Smernice ECB/2013/4 o dodatnih začasnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi opera
cijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja ter o spremembi Smernice ECB/2007/9
(ECB/2014/12)
(2014/330/EU)
SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti prve alinee člena 127(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti prve alinee člena 3.1,
člena 12.1, člena 14.3 in člena 18.2 Statuta,

ob upoštevanju Smernice ECB/2011/14 z dne 20. septembra 2011 o instrumentih in postopkih denarne politike Eurosi
stema (1), Sklepa ECB/2013/6 z dne 20. marca 2013 o pravilih v zvezi z uporabo lastnih nekritih bančnih obveznic, za
katere jamči država, kot zavarovanja pri operacijah denarne politike Eurosistema (2) in Sklepa ECB/2013/35 z dne
26. septembra 2013 o dodatnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavaro
vanja (3),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 18.1 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke lahko Evropska
centralna banka (ECB) in nacionalne centralne banke držav članic, katerih valuta je euro (v nadaljnjem besedilu:
NCB), sklepajo kreditne posle s kreditnimi institucijami in drugimi udeleženci na trgu na podlagi ustreznega zava
rovanja posojil. Standardni pogoji, po katerih so ECB in NCB pripravljene skleniti kreditne posle, vključno z
merili za ugotavljanje primernosti zavarovanja za namene kreditnih poslov Eurosistema, so določeni v Prilogi I k
Smernici ECB/2011/14 ter tudi v Sklepu ECB/2013/6 in Sklepu ECB/2013/35.

(2)

V skladu z oddelkom 1.6 Priloge I k Smernici ECB/2011/14 lahko Svet ECB kadar koli spremeni instrumente,
pogoje, merila in postopke za izvajanje operacij denarne politike Eurosistema.

(3)

Smernica ECB/2013/4 (4), Sklep ECB/2013/22 (5) in Sklep ECB/2013/36 (6) skupaj z drugimi pravnimi akti dolo
čajo dodatne ukrepe v zvezi Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja, ki se
uporabljajo začasno, dokler ne bo Svet ECB presodil, da ti za zagotavljanje ustreznega transmisijskega mehanizma
denarne politike niso več potrebni.

(4)

Smernico ECB/2013/4 je treba spremeniti, da bo odražala spremembe v okviru Eurosistema za zavarovanje, ki se
nanašajo na: (a) razširitev zahtev za poročanje podatkov na ravni posameznega posojila iz Priloge I k Smernici
ECB/2011/14 na listinjene vrednostne papirje, zavarovane s terjatvami iz naslova kreditnih kartic; (b) spremembo
vzporeditve nekaterih bonitetnih ocen v okviru usklajene lestvice bonitetnih ocen Eurosistema; in (c) pojasnitev
pravil glede bonitetnih ocen za listinjene vrednostne papirje –

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

UL L 331, 14.12.2011, str. 1.
UL L 95, 5.4.2013, str. 22.
UL L 301, 12.11.2013, str. 6.
Smernica ECB/2013/4 z dne 20. marca 2013 o dodatnih začasnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in
primernostjo zavarovanja ter o spremembi Smernice ECB/2007/9 (UL L 95, 5.4.2013, str. 23).
(5) Sklep ECB/2013/22 z dne 5. julija 2013 o začasnih ukrepih glede primernosti tržnih dolžniških instrumentov, ki jih je izdala ali zanje v
celoti jamči Republika Ciper (UL L 195, 18.7.2013, str. 27).
(6) Sklep ECB/2013/36 z dne 26. septembra 2013 o dodatnih začasnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in
primernostjo zavarovanja (UL L 301, 12.11.2013, str. 13).
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SPREJEL NASLEDNJO SMERNICO:

Člen 1
Spremembe
Smernica ECB/2013/4 se spremeni:
1. člen 1(3) se nadomesti z naslednjim:
„3.
Za namene člena 5(1) in člena 7 se Helenska republika in Portugalska republika štejeta za državi članici
euroobmočja, ki spoštujeta program Evropske unije/Mednarodnega denarnega sklada.“;
2. člen 3(1) se nadomesti z naslednjim:
„1.
Poleg listinjenih vrednostnih papirjev, ki so primerni v skladu s poglavjem 6 Priloge I k Smernici
ECB/2011/14, so kot zavarovanje pri operacijah denarne politike Eurosistema primerni listinjeni vrednostni papirji, ki
ne izpolnjujejo zahtev glede bonitetnih ocen iz oddelka 6.3 Priloge I k Smernici ECB/2011/14, a sicer izpolnjujejo
vsa merila primernosti, ki veljajo za listinjene vrednostne papirje po Prilogi I k Smernici ECB/2011/14, vendar le pod
pogojem, da imajo za izdajo dve bonitetni oceni katerih koli sprejetih zunanjih bonitetnih institucij na ravni najmanj
‚trojni B‘ (*). Zadostiti morajo tudi vsem naslednjim zahtevam:
(a) finančno premoženje, ki ustvarja denarni tok in s katerim je zavarovan listinjen vrednostni papir, mora pripadati
eni izmed naslednjih vrst finančnega premoženja: (i) stanovanjske hipoteke; (ii) posojila malim in srednje velikim
podjetjem; (iii) hipoteke na poslovnih nepremičninah; (iv) posojila za nakup avtomobila; (v) terjatve iz naslova
leasinga; (vi) potrošniška posojila; (vii) terjatve iz naslova kreditnih kartic;
(b) finančno premoženje, ki ustvarja denarni tok, ne sme pripadati različnim vrstam finančnega premoženja;
(c) finančno premoženje, ki ustvarja denarni tok in s katerim so zavarovani listinjeni vrednostni papirji, ne sme
vsebovati posojil, ki so kar koli od naslednjega:
(i)

slaba posojila ob izdaji listinjenega vrednostnega papirja;

(ii) slaba posojila ob vključitvi v kritni sklad v času trajanja listinjenega vrednostnega papirja, na primer z zame
njavo ali nadomestitvijo finančnega premoženja, ki ustvarja denarni tok;
(iii) ob katerem koli času strukturirana, sindicirana ali s finančnim vzvodom;
(d) dokumenti o transakciji z listinjenimi vrednostnimi papirji morajo vsebovati določbe o neprekinjenosti servisi
ranja.
(*) ‚Trojni B‘ je bonitetna ocena najmanj ‚Baa3‘, ki jo dodeli Moody's, ‚BBB-‘, ki jo dodelita Fitch ali Standard & Poor's,
ali bonitetna ocena ‚BBBL‘, ki jo dodeli DBRS.“
Člen 2
Začetek učinkovanja in izvedba
1.

Ta smernica začne učinkovati na dan, ko so o njej NCB uradno obveščene.

2.
NCB sprejmejo potrebne ukrepe za uskladitev s členom 1 te smernice in jih uporabljajo od 1. aprila 2014. ECB
sporočijo besedila in sredstva, ki se nanašajo na te ukrepe, najpozneje do 24. marca 2014.
Člen 3
Naslovniki
Ta smernica je naslovljena na vse centralne banke Eurosistema.

V Frankfurtu na Majni, 12. marca 2014
Predsednik ECB
Mario DRAGHI

