
WYTYCZNE 

WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2016/2298 

z dnia 2 listopada 2016 r. 

zmieniające wytyczne (UE) 2015/510 w sprawie implementacji ram prawnych polityki pieniężnej 
Eurosystemu (EBC/2016/31) 

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. 9 ust. 2, art. 12 ust. 1, art. 14 ust. 3, art. 18 ust. 2 oraz pierwszy akapit art. 20, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Osiągnięcie wspólnej polityki pieniężnej wymaga zdefiniowania narzędzi, instrumentów i procedur stosowanych 
przez Eurosystem, obejmujący Europejski Bank Centralny (EBC) oraz krajowe banki centralne państw 
członkowskich, których walutą jest euro (zwane dalej „KBC”), tak aby umożliwić prowadzenie tej polityki 
w jednolity sposób we wszystkich państwach członkowskich, których walutą jest euro. 

(2)  Na potrzeby operacji polityki pieniężnej Eurosystem może przeprowadzać przetargi kwotowe albo przetargi 
procentowe. Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/510 (EBC/2014/60) (1) powinny zostać 
zmienione celem wprowadzenia zmian technicznych i redakcyjnych dotyczących etapów operacyjnych procedur 
przetargowych. 

(3)  Eurosystem uważa za konieczne zmianę kryteriów kwalifikacji oraz środków kontroli ryzyka mających 
zastosowanie do uprzywilejowanych niezabezpieczonych instrumentów dłużnych emitowanych przez instytucje 
kredytowe, firmy inwestycyjne lub podmioty blisko z nimi powiązane w ramach obowiązujących je przepisów 
dotyczących zabezpieczeń, celem uwzględnienia implementacji przez państwa członkowskie dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE (2). 

(4)  Eurosystem stworzył jednolite zasady kwalifikacji zabezpieczeń operacji kredytowych Eurosystemu, umożliwiające 
przeprowadzanie wszystkich operacji kredytowych Eurosystemu w zharmonizowany sposób, poprzez 
implementację wytycznych (UE) 2015/510 (EBC/2014/60) we wszystkich państwach członkowskich, których 
walutą jest euro. Rada Prezesów uważa za konieczne wprowadzenie niektórych zmian do zasad Eurosystemu 
dotyczących zabezpieczeń celem uwzględnienia w odniesieniu do aktywów rynkowych struktur kuponowych 
o potencjalnych ujemnych przepływach pieniężnych. 

(5)  Eurosystem wymaga dostarczania wyczerpujących i ujednoliconych danych o poszczególnych kredytach 
dotyczących puli aktywów generujących przepływ środków pieniężnych zabezpieczających papiery wartościowe 
zabezpieczone aktywami. Odpowiednie podmioty mają obowiązek przekazywania danych o poszczególnych 
kredytach do bazy danych o poszczególnych kredytach, której Eurosystem nadał taki status. W celu zapewnienia 
przejrzystości konieczne jest dalsze dookreślenie wymogów Eurosystemu dotyczących nadania statusu bazy 
danych o poszczególnych kredytach oraz faktycznego procesu nadawania tego statusu. 

(6)  Mając na uwadze zapewnienie odpowiedniej adekwatności zabezpieczeń w Eurosystemie, należy zmienić kryteria 
kwalifikacji należności kredytowych, a w szczególności kryterium dotyczące ograniczeń w realizacji zabezpie
czenia. KBC powinny podjąć określone środki celem wyeliminowania lub ograniczenia ryzyka potrącenia, gdy 
akceptują należności kredytowe jako zabezpieczenie. Należności kredytowe zainicjowane przed 1 stycznia 2018 
r., do których nie stosowały się te środki, mogą być przekazane na zabezpieczenie do 31 grudnia 2019 r. pod 
warunkiem spełnienia pozostałych kryteriów kwalifikacji. 
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(1) Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/510 z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie implementacji ram prawnych polityki 
pieniężnej Eurosystemu (EBC/2014/60) (Wytyczne w sprawie dokumentacji ogólnej) (Dz.U. L 91 z 2.4.2015, s. 3). 

(2) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiająca ramy na potrzeby prowadzenia działań 
naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz 
zmieniająca dyrektywę Rady 82/891/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/24/WE, 2002/47/WE, 2004/25/WE, 
2005/56/WE, 2007/36/WE, 2011/35/UE, 2012/30/UE i 2013/36/UE oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1093/2010 i (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 190). 



(7)  W celu ochrony Eurosystemu przed ryzykiem strat finansowych w przypadku niewykonania zobowiązań przez 
kontrahenta aktywa kwalifikowane przekazane na zabezpieczenie operacji kredytowych Eurosystemu powinny 
podlegać środkom kontroli ryzyka określonym w tytule VI części czwartej wytycznych (UE) 2015/510 
(EBC/2014/60). W wyniku regularnego przeglądu zasad kontroli ryzyka w Eurosystemie Rada Prezesów uznała, 
że konieczne jest wprowadzenie kilku korekt. 

(8)  Aktywa kwalifikowane muszą spełniać wymogi Eurosystemu w zakresie jakości kredytowej zawarte w zasadach 
oceny kredytowej Eurosystemu, które określają procedury, zasady i metody zapewnienia zachowania wymogów 
Eurosystemu w zakresie wysokich standardów kredytowych aktywów kwalifikowanych. W wyniku przeglądu 
zasad oceny kredytowej Eurosystemu należy wprowadzić określone zmiany, w szczególności w odniesieniu do 
ogólnych kryteriów akceptacji zewnętrznych instytucji oceny wiarygodności kredytowej (instytucji ECAI) oraz 
dodatkowych wymogów operacyjnych dla instytucji ECAI w odniesieniu do zabezpieczonych obligacji. 

(9)  Należy dokonać kilku niewielkich zmian o charakterze technicznym z uwagi na wymogi jasności i przejrzystości, 
przykładowo w odniesieniu do terminologii dotyczącej zabezpieczonych obligacji. 

(10)  Wytyczne (UE) 2015/510 (EBC/2014/60) powinny zatem zostać odpowiednio zmienione, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE WYTYCZNE: 

Artykuł 1 

Zmiany 

W wytycznych (UE) 2015/510 (EBC/2014/60) wprowadza się następujące zmiany:  

1) w art. 2 wprowadza się następujące zmiany: 

a)  punkt 12 otrzymuje brzmienie:  

„12) »zabezpieczone obligacje« – instrumenty dłużne posiadające podwójną możliwość regresu: (a) 
bezpośrednio lub pośrednio wobec instytucji kredytowej; oraz (b) z dynamicznej puli aktywów zabezpie
czających, przy czym nie stosuje się transzowania ryzyka;”; 

b)  dodaje się pkt 46a w brzmieniu:  

„46a) »firma inwestycyjna« – firmę inwestycyjną w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia (UE) 
nr 575/2013;”; 

c)  punkt 48 otrzymuje brzmienie:  

„48) »zabezpieczona obligacja typu Jumbo« – zabezpieczoną obligację o wartości emisji co najmniej 1 mld 
EUR, dla której co najmniej trzech animatorów rynku systematycznie przedstawia kwotowania do ofert 
kupna i sprzedaży;”; 

d)  punkt 71 otrzymuje brzmienie:  

„71) »pozostałe zabezpieczone obligacje« – strukturyzowane zabezpieczone obligacje lub multi cédulas;”; 

e)  punkt 74 otrzymuje brzmienie: 

„74) »publiczny rating kredytowy« – rating kredytowy, który: a) został wydany przez agencję ratingową zarejes
trowaną w Unii i zaakceptowaną jako zewnętrzną instytucja oceny wiarygodności kredytowej przez 
Eurosystem oraz b) został podany do wiadomości publicznej lub rozpowszechniony w ramach 
subskrypcji;”; 

f)  punkt 88 otrzymuje brzmienie:  

„88) »strukturyzowana zabezpieczona obligacja« – zabezpieczoną obligację, z wyjątkiem multi cédulas, która nie 
została wyemitowana zgodnie z wymogami określonymi w art. 52 ust. 4 dyrektywy Parlamentu Europej
skiego i Rady 2009/65/WE (*)  

(*) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie 
koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsię
biorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (Dz.U. L 302 
z 17.11.2009, s. 32).”; 
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g)  punkt 94 otrzymuje brzmienie:  

„94) »spełniająca wymogi dyrektywy UCITS zabezpieczona obligacja« – zabezpieczoną obligację wyemitowaną 
zgodnie z wymogami określonymi w art. 52 ust. 4 dyrektywy;”;  

2) w art. 25 wprowadza się następujące zmiany: 

a)  w ust. 1 tabela 4 otrzymuje brzmienie: 

„Tabela 4 

Etapy operacyjne procedur przetargowych 

Etap 1 Ogłoszenie o przetargu 

a)  publiczne ogłoszenie przez EBC 

b) publiczne ogłoszenie przez KBC oraz bezpośrednie powiadomienie poszczególnych kontrahen
tów (o ile okaże się to konieczne) 

Etap 2 Przygotowanie i złożenie ofert przez kontrahentów 

Etap 3 Zestawienie ofert przez Eurosystem 

Etap 4 Rozstrzygnięcie przetargu i ogłoszenie wyników 

a)  decyzja EBC dotycząca rozstrzygnięcia przetargu 

b)  publiczne ogłoszenie przez EBC wyników przetargu 

Etap 5 Potwierdzenie indywidualnych wyników przetargu 

Etap 6 Rozrachunek transakcji”;  

b)  w ust. 2 tabele 5 i 6 otrzymują brzmienie: 

„Tabela 5 

Orientacyjne ramy czasowe etapów operacyjnych standardowych procedur przetargowych (czas 
środkowoeuropejski (1) ) 

(1) Czas środkowoeuropejski (CET) uwzględnia zmianę na czas letni środkowoeuropejski (Central European 
Summer Time). 
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Tabela 6 

Orientacyjne ramy czasowe etapów operacyjnych standardowych procedur przetargowych (czas 
środkowoeuropejski) 

”;   

3) w art. 30 ust. 1 i ust. 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Standardowe procedury przetargowe EBC ogłasza z wyprzedzeniem. Ponadto KBC mogą ogłaszać 
standardowe procedury przetargowe publicznie oraz, w razie potrzeby, bezpośrednio kontrahentom. 

2. Szybkie procedury przetargowe EBC może ogłaszać z wyprzedzeniem. W przypadku szybkich procedur 
przetargowych, które zostały ogłoszone z wyprzedzeniem, KBC mogą, w razie konieczności, kontaktować się 
bezpośrednio z wybranymi kontrahentami. W przypadku szybkich procedur przetargowych, które nie zostały 
ogłoszone z wyprzedzeniem, KBC kontaktują się bezpośrednio z wybranymi kontrahentami.”;  

4) w art. 43 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. EBC ogłasza publicznie decyzję o rozstrzygnięciu przetargu w zakresie jego wyników. Ponadto KBC mogą 
ogłaszać decyzje EBC o rozstrzygnięciu przetargu publicznie oraz, w razie potrzeby, bezpośrednio kontrahentom.”;  

5) w art. 55a ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Oddziały przekazują informacje wymagane w ust. 1 w odniesieniu do instytucji, do której dany oddział 
należy.”;  

6) w art. 61 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. EBC publikuje na swojej stronie internetowej aktualizowaną listę kwalifikowanych aktywów rynkowych 
zgodnie z opisaną tam metodologią; listę tę EBC uaktualnia w każdym dniu, w którym działa system TARGET2. 
Aktywa rynkowe umieszczone na liście kwalifikowanych aktywów rynkowych stają się kwalifikowane na potrzeby 
operacji kredytowych Eurosystemu w dacie ich publikacji na tej liście. Wyjątkiem od tej zasady jest szczególny 
przypadek krótkoterminowych instrumentów dłużnych, dla których prowadzony jest rozrachunek w tym samym 
dniu, które mogę być uznane przez Eurosystem za kwalifikowane od daty emisji. Taka lista kwalifikowanych 
aktywów rynkowych nie obejmuje aktywów ocenianych zgodnie z art. 87 ust. 3.”;  

7) w art. 63 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Aktywami kwalifikowanymi są instrumenty dłużne, które aż do momentu ich ostatecznego wykupu mają 
jedną z następujących struktur kuponowych: 

a)  kupon o stałym oprocentowaniu, kupon zerowy lub kupon wielostopniowy o określonej z góry częstotliwości 
i wartości kuponu; albo 
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b)  kupon o zmiennym oprocentowaniu, który ma następującą strukturę: stopa kuponu = (stopa referencyjna * 
l) ± x, gdzie f ≤ stopa kuponu ≤ c, przy czym: 

(i)  w danym momencie stopa referencyjna może być jedynie jedną z następujących stóp: 

—  stopą rynku pieniężnego euro, np. EURIBOR, LIBOR lub podobnym indeksem, 

—  stopą swapów o stałym terminie zapadalności, np. CMS, EIISDA, EUSA, 

—  rentownością jednej lub indeksem wielu obligacji skarbowych państwa strefy euro o zapadalności do 
jednego roku włącznie, 

—  wskaźnikiem inflacji strefy euro; 

(ii)  f (dolny limit), c (górny limit), l (czynnik lewarowania/delewarowania) oraz x (depozyt zabezpieczający) są – 
o ile występują – liczbami, które albo są ustalone z góry w momencie emisji, albo mogą zmieniać się 
w czasie tylko zgodnie ze schematem ustalonym z góry w momencie emisji, przy czym l jest większe od 
zera przez cały okres istnienia aktywów. W przypadku kuponów o zmiennym oprocentowaniu ze stopą 
referencyjną w postaci indeksu inflacji l jest równe jeden.”;  

8) dodaje się art. 77a w brzmieniu: 

„Artykuł 77a 

Ograniczenia w zakresie inwestycji dotyczące papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 

Jakiekolwiek inwestycje kwot pieniężnych pozostających na rachunku emitenta lub podmiotu specjalnego przezna
czenia na podstawie dokumentacji transakcyjnej nie mogą składać się – w całości ani w części, faktycznie ani 
potencjalnie – z transz innych papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami, papierów dłużnych indekso
wanych do zdarzeń kredytowych, swapów ani innych instrumentów pochodnych, syntetycznych papierów wartoś
ciowych oraz innych podobnych należności.”;  

9) w art. 73 skreśla się ust. 7;  

10) w art. 78 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wyczerpujące i ujednolicone dane o poszczególnych kredytach dotyczące puli aktywów generujących 
przepływy środków pieniężnych zabezpieczających papiery wartościowe zabezpieczone aktywami udostępnia się 
zgodnie z procedurami określonymi w załączniku VIII, obejmującymi informacje o wymaganym poziomie jakości 
danych oraz o wymogach nadania przez Eurosystem statusu baz danych o poszczególnych kredytach. Przy ocenie 
kwalifikacji Eurosystem bierze pod uwagę: a) każdy przypadek nieprzekazania danych; oraz b) częstotliwość 
występowania pól przeznaczonych na dane o poszczególnych kredytach, w przypadku których uznano, że nie 
zawierają treści.”;  

11) w sekcji 2 rozdziału 1 tytułu II części czwartej dodaje się podsekcję czwartą w brzmieniu: 

„Po dsekcja  4  

Szczegółowe kr y ter i a  kw a l i f ikowania  niektór ych niezabezpieczonych ins tr umentów 
dłuż nych 

Artykuł 81a 

Kryteria kwalifikowania niektórych niezabezpieczonych instrumentów dłużnych 

1. Niezabezpieczone instrumenty dłużne emitowane przez instytucje kredytowe, firmy inwestycyjne lub blisko 
powiązane z nimi podmioty w rozumieniu art. 138 ust. 2 uznaje się za kwalifikowane na potrzeby operacji 
kredytowych Eurosystemu, jeżeli spełniają ogólne kryteria kwalifikacji dotyczące wszystkich rodzajów aktywów 
rynkowych określone w sekcji 1, z wyjątkiem wymogów określonych w art. 64 w zakresie, w jakim te niezabez
pieczone instrumenty dłużne podlegają podporządkowaniu ustawowemu. 

2. Na potrzeby niniejszej podsekcji podporządkowanie ustawowe oznacza podporządkowanie oparte na 
przepisach powszechnie obowiązujących znajdujących zastosowanie do emitenta niezabezpieczonego instrumentu 
dłużnego, który nie podlega podporządkowaniu na podstawie warunków instrumentu dłużnego, tj. podporząd
kowaniu umownemu.”; 
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12) w art. 83 lit. a) otrzymuje brzmienie: 

„a)  rating emisji nadany przez instytucję ECAI: rating ten odnosi się do oceny kredytowej wydanej przez instytucję 
ECAI dla emisji lub — w braku ratingu emisji nadanego przez tę samą instytucję ECAI — serii programu lub 
emisji, z którą dane aktywa zostały wyemitowane. Ocena przez instytucję ECAI dotycząca serii programu lub 
emisji ma znaczenie tylko wtedy, gdy ma zastosowanie do konkretnych aktywów oraz jest wprost 
i jednoznacznie powiązana przez instytucję ECAI z kodem ISIN danego aktywa, jak również gdy nie istnieje 
inny rating emisji przyznany przez tę samą instytucję ECAI. Na potrzeby ratingów emisji nadanych przez 
instytucje ECAI Eurosystem nie dokonuje rozróżnienia według pierwotnego terminu zapadalności aktywów.”;  

13) w art. 104 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Od dnia 1 stycznia 2018 r. KBC wdrożą mechanizm mający na celu zapewnienie wyeliminowania lub 
ograniczenia ryzyka potrącenia, gdy akceptują należności kredytowe jako zabezpieczenie. Należności kredytowe 
zainicjowane przed 1 stycznia 2018 r., do których nie stosował się ten mechanizm, mogą być przekazane na 
zabezpieczenie do 31 grudnia 2019 r. pod warunkiem spełnienia pozostałych kryteriów kwalifikacji.”;  

14) w art. 120 wprowadza się następujące zmiany: 

a)  ust. 1 i ust. 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Na potrzeby zasad oceny kredytowej Eurosystemu stosuje się następujące ogólne kryteria akceptacji 
instytucji ECAI: 

a)  instytucje ECAI muszą być zarejestrowane przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1060/2009; 

b)  instytucje ECAI muszą spełniać kryteria operacyjne i zapewniać odpowiednie pokrycie celem zapewnienia 
skutecznej realizacji zasad oceny kredytowej Eurosystemu. W szczególności, wykorzystanie oceny kredytowej 
przyznanej przez instytucję ECAI jest uwarunkowane udostępnieniem Eurosystemowi informacji na temat 
takiej oceny, jak również informacji umożliwiających porównanie i przyporządkowanie tych ocen do stopni 
jakości kredytowej Eurosystemu, a także monitorowanie trafności wyników na podstawie art. 126. 

2. Eurosystem zastrzega sobie możliwość podjęcia decyzji o wszczęciu procedury akceptacji w ramach zasad 
oceny kredytowej Eurosystemu na wniosek agencji ratingowej. Podejmując taką decyzję Eurosystem bierze pod 
uwagę, pośród innych czynników, możliwość zapewnienia przez agencję ratingową odpowiedniego pokrycia 
celem zapewnienia skutecznej realizacji zasad oceny kredytowej Eurosystemu określonych w załączniku IXa.”; 

b)  dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Po wszczęciu procedury akceptacji w ramach zasad oceny kredytowej Eurosystemu Eurosystem bada 
wszelkie dodatkowe informacje, które uzna za mające znaczenie dla skutecznej realizacji zasad oceny kredytowej 
Eurosystemu, w tym możliwości instytucji ECAI spełnienia kryteriów i zasad przeglądu trafności wyników 
w ramach zasad oceny kredytowej Eurosystemu, stosownie do wymogów ustanowionych w załączniku IX, oraz 
szczegółowych kryteriów zawartych w załączniku IXb (o ile znajdują one zastosowanie). Eurosystem zastrzega 
sobie prawo podjęcia decyzji o akceptacji instytucji ECAI na potrzeby zasad oceny kredytowej Eurosystemu na 
podstawie dostarczonych informacji oraz przeprowadzonej własnej analizy due dilligence.”;  

15) w art. 122 ust. 3 lit. b) otrzymuje brzmienie: 

„b)  przeprowadzona przez właściwy organ aktualna ocena, uwzględniającą dostępne na bieżąco informacje 
o wszelkich kwestiach mających wpływ na wykorzystanie metody ratingów wewnętrznych na potrzeby 
zabezpieczenia oraz wszelkich kwestiach związanych z danymi wykorzystanymi na potrzeby przeglądu 
trafności wyników w ramach zasad oceny kredytowej Eurosystemu”;  

16) w art. 137 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Zastosowanie mają ogólne kryteria kwalifikacji aktywów rynkowych określone w tytule II części czwartej, 
z tym że: 

a)  miejsce emisji, utrzymywania i rozrachunku aktywów rynkowych może być poza EOG; 

b)  aktywa rynkowe mogą być denominowane w walutach innych niż euro; oraz 

c)  wartość ich kuponu nie może skutkować ujemnymi przepływami pieniężnymi.”; 

17.12.2016 L 344/107 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



17) w art. 138 ust. 3 lit. a) otrzymuje brzmienie: 

„a)  bliskich powiązań pomiędzy kontrahentem a organem administracji publicznej kraju EOG mającym 
uprawnienie do nakładania podatków, a także przypadków, w których gwarantem instrumentu dłużnego jest 
jeden lub większa liczba organów administracji publicznej kraju EOG uprawnionych do nakładania podatków 
a dana gwarancja spełnia wymagania określone w art. 114, z zastrzeżeniem w każdej sytuacji postanowień 
art. 139 ust. 1;”;  

18) w art. 139 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Nie jest dopuszczalne przekazywanie przez kontrahenta na zabezpieczenie operacji kredytowych 
Eurosystemu niezabezpieczonych instrumentów wyemitowanych przez kontrahenta lub podmiot z nim blisko 
powiązany w rozumieniu art. 138 ust. 2 oraz w pełni gwarantowanych przez jeden lub większą liczbę podmiotów 
sektora publicznego z EOG uprawnionych do nakładania podatków: 

a)  bezpośrednio; lub 

b)  pośrednio, poprzez włączenie do puli zabezpieczonych obligacji.”;  

19) w art. 141 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Kontrahent nie może przedkładać lub wykorzystywać jako zabezpieczenia niezabezpieczonych instrumentów 
dłużnych wyemitowanych przez instytucje kredytowe lub podmioty z nimi blisko powiązane w zakresie, w jakim 
wartość zabezpieczenia wyemitowanego przez te instytucje kredytowe lub jakiekolwiek inne podmioty, z którymi 
instytucja kredytowa ma bliskie powiązania, przekracza 2,5 % całkowitej wartości aktywów wykorzystywanych 
przez tego kontrahenta jako zabezpieczenie, po zastosowaniu odpowiedniej redukcji wartości. Wskazany powyżej 
próg 2,5 % nie ma zastosowania: 

a)  jeżeli wartość takich aktywów po zastosowaniu odpowiedniej redukcji wartości nie przekracza kwoty 50 
milionów EUR; lub 

b)  jeżeli aktywa takie są gwarantowane przez podmiot sektora publicznego uprawniony do nakładania podatków 
w formie gwarancji spełniającej wymogi określone w art. 114.”;  

20) uchyla się art. 143;  

21. dodaje się art. 144a w brzmieniu: 

„Artykuł 144a 

Aktywa kwalifikowane z ujemnymi przepływami środków pieniężnych 

1. KBC zapewniają, aby kontrahent pozostał odpowiedzialny za terminowe płatności jakichkolwiek kwot 
ujemnych przepływów pieniężnych związanych z kwalifikowanymi aktywami przedłożonymi lub wykorzystanymi 
przez niego jako zabezpieczenie. 

2. Jeżeli kontrahent nie dokona płatności w przewidzianym terminie na podstawie ust. 1 Eurosystem może, lecz 
nie jest do tego zobowiązany, dokonać danej płatności. KBC zapewniają, aby kontrahent zwrócił Eurosystemowi, 
niezwłocznie po wystąpieniu przez Eurosystem z takim wnioskiem, wszelkie kwoty ujemnych przepływów 
pieniężnych zapłacone przez Eurosystem w wyniku niespełnienia przez kontrahenta zobowiązania. Jeżeli kontrahent 
nie dokona płatności w przewidzianym terminie stosownie do ust. 1, Eurosystemowi przysługuje prawo do 
obciążenia, niezwłocznie i bez uprzedniego powiadomienia, na kwotę równą kwocie, którą Eurosystem jest 
zobowiązany do zapłaty w imieniu takiego kontrahenta: 

a)  odpowiedniego rachunku kontrahenta w module płatniczym (PM), zgodnie z art. 36 ust. 6 załącznika II do 
wytycznych EBC/2012/27; lub 

b)  po uzyskaniu uprzedniej autoryzacji banku dokonującego rozliczenia – rachunku w module płatniczym 
TARGET2 banku dokonującego rozrachunku, wykorzystywanego przez kontrahenta do operacji kredytowych 
Eurosystemu; lub 
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c)  dowolnego innego rachunku, który może być wykorzystany na potrzeby operacji polityki pieniężnej 
Eurosystemu i który dany kontrahent posiada w KBC. 

3. Kwoty zapłacone przez Eurosystem na podstawie ust. 2, które nie zostały zwrócone przez kontrahenta 
niezwłocznie po otrzymaniu takiego żądania oraz którymi Eurosystem nie może na podstawie ust. 2 obciążyć 
żadnego właściwego rachunku, uznaje się za kredyt otrzymany od Eurosystemu, w odniesieniu do którego 
zastosowanie ma sankcja przewidziana w art. 154.”;  

22) w art. 154 ust. 1 lit. a) otrzymuje brzmienie: 

„a)  w przypadku transakcji odwracalnych i swapów walutowych na potrzeby polityki pieniężnej – obowiązku 
zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia oraz rozrachunku kwoty przyznanej kontrahentowi na przestrzeni 
całego okresu trwania danej operacji, w tym – w przypadku przedterminowego wypowiedzenia przez KBC – 
kwoty pozostającej do spłaty w ramach danej operacji w pozostałym okresie jej trwania, zgodnie z art. 15.”;  

23) w art. 154 ust. 1 dodaje się lit. e) w brzmieniu: 

„e)  wszelkich zobowiązań płatniczych na podstawie art. 144a ust. 3.”;  

24) w art. 156 ust. 1 lit. a) otrzymuje brzmienie: 

„a)  nałożona została kara finansowa;”;  

25) w art. 156 ust. 4 lit. a) otrzymuje brzmienie: 

„a)  nałożona została kara finansowa;”;  

26) w art. 166 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„4a. KBC stosują postanowienia umowne lub normatywne, które w każdym momencie zapewniają rodzimemu 
KBC prawną możliwość nakładania kar pieniężnych za niewykonanie zobowiązania zwrotu lub zapłaty – w całości 
lub w części – wszelkich kwot kredytu lub ceny odkupu lub dostarczenia zakupionych aktywów w terminie 
zapadalności lub w innym terminie wymagalności w przypadku braku dostępności innych środków w tym zakresie 
na podstawie art. 166 ust. 2. Kara finansowa obliczana jest na podstawie pkt 1 lit. a) sekcji I załącznika VII do 
niniejszych wytycznych oraz pkt 2 i pkt 4 sekcji I załącznika VII do niniejszych wytycznych, przy uwzględnieniu 
kwoty, której kontrahent nie mógł zapłacić lub zwrócić lub aktywów, których kontrahent nie mógł dostarczyć oraz 
liczby dni kalendarzowych, w trakcie których kontrahent nie zapłacił, nie dokonał zwrotu lub nie dostarczył 
aktywów.”;  

27) w załącznikach VII, VIII i XII wprowadza się zmiany oraz dodaje się nowe załączniki IXa i IXb, zgodnie 
z załącznikiem do niniejszych wytycznych. 

Artykuł 2 

Skuteczność i implementacja 

1. Niniejsze wytyczne stają się skuteczne z dniem zawiadomienia o nich krajowych banków centralnych państw 
członkowskich, których walutą jest euro. 

2. Do dnia 1 stycznia 2017 r. krajowe banki centralne państw członkowskich, których walutą jest euro, podejmują 
środki konieczne do zapewnienia zgodności z postanowieniami niniejszych wytycznych. Najpóźniej do dnia 5 grudnia 
2016 r. KBC powiadamiają EBC o treści aktów prawnych i innych czynnościach związanych z tymi środkami. 
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Artykuł 3 

Adresaci 

Niniejsze wytyczne skierowane są do wszystkich banków centralnych Eurosystemu. 

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 2 listopada 2016 r. 

W imieniu Rady Prezesów EBC 

Prezes EBC 
Mario DRAGHI  
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ZAŁĄCZNIK 

W załącznikach VII, VIII i XII do wytycznych (UE) 2015/510 (EBC/2014/60) wprowadza się zmiany, oraz do 
wytycznych (UE) 2015/510 (EBC/2014/60) dodaje się nowe załączniki IXa i IXb, w następujący sposób:  

1) w załączniku VII pkt 1 lit. b) otrzymuje brzmienie: 

„b)  karę finansową za niewypełnienie obowiązków, o których mowa w art. 154 ust. 1 lit. d) lub e), oblicza się na 
podstawie stopy kredytu w banku centralnym z dnia, w którym po raz pierwszy doszło do naruszenia, 
powiększonej o 5 punktów procentowych. W przypadku kolejnych naruszeń obowiązku, o którym mowa 
w art. 154 ust. 1 lit. d) lub obowiązku, o którym mowa w art. 154 ust. 1 lit. e), w ciągu danego okresu 12- 
miesięcznego liczonego od dnia, w którym po raz pierwszy doszło do naruszenia, stopa stosowana do kar 
finansowych jest powiększana o kolejne 2,5 punktu procentowego za każde naruszenie.”:  

2) w załączniku VII pkt 5 lit. a) otrzymuje brzmienie: 

„a) stosuje się okres karencji wynoszący siedem dni kalendarzowych, jeżeli nie złożono dodatkowych niezabezpie
czonych instrumentów dłużnych i nie usunięto aktywów z łącznej puli zabezpieczeń, a przekroczenie było 
efektem zmian wyceny w wyniku: 

(i)  wzrostu wartości już złożonych niezabezpieczonych instrumentów dłużnych; lub 

(ii)  obniżenia łącznej wartości puli zabezpieczeń. 

W takich przypadkach, aby zapewnić zgodność z odpowiednim limitem, kontrahent ma obowiązek dostosowania 
w okresie karencji wartości łącznej puli zabezpieczeń lub wartości takich niezabezpieczonych instrumentów 
dłużnych.”;  

3) w załączniku VII pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6.  Jeżeli kontrahent przekazał informacje, które – z perspektywy Eurosystemu – w sposób negatywny wpływają na 
wartość jego zabezpieczenia w związku z art. 145 ust. 4, np. podał informacje dotyczące niespłaconej kwoty 
należności kredytowej przedstawionej jako zabezpieczenie, które są lub stały się niezgodne z prawdą lub 
nieaktualne, lub w przypadku, w którym kontrahent nie przekazał w wymaganym czasie informacji wymaganych 
na podstawie art. 101 ust. 1 lit. a) pkt (iv), przy obliczaniu kar finansowych na podstawie ust. 3 bierze się pod 
uwagę kwotę (wartość) zabezpieczenia, na którą negatywny wpływ miało podanie nieprawdziwych informacji. 
Nie nakłada się kary finansowej, jeżeli nieprawdziwe informacje zostały skorygowane w czasie trwania okresu 
powiadomienia, np. w odniesieniu do należności kredytowych w ciągu następnego dnia roboczego w rozumieniu 
art. 109 ust. 2.”;  

4) w załączniku VII pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7.  Karę finansową za niewypełnienie obowiązków, o których mowa w art. 154 ust. 1 lit. d) do e), oblicza się 
poprzez zastosowanie stopy kary finansowej ustalonej zgodnie z pkt 1 lit. b) do kwoty nieuprawnionego 
wykorzystania kredytu w banku centralnym przez kontrahenta lub niespłaconego kredytu z Eurosystemu.”;  

5) w załączniku VIII wprowadza się następujące zmiany: 

a)  tytuł otrzymuje brzmienie: 

„WYMOGI SPRAWOZDAWCZE W ZAKRESIE DANYCH O POSZCZEGÓLNYCH KREDYTACH 
W ODNIESIENIU DO PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ZABEZPIECZONYCH AKTYWAMI ORAZ 

PROCEDURA NADANIA STATUSU BAZY DANYCH O POSZCZEGÓLNYCH KREDYTACH”; 

b)  wstęp otrzymuje brzmienie: 

„Niniejszy załącznik stosuje się do przekazywania kompleksowych i znormalizowanych danych o poszczególnych 
kredytach dotyczących puli aktywów generujących przepływy środków pieniężnych, stanowiących zabezpieczenie 
papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami, zgodnie z pkt 78; ustanawia on również procedurę nadania 
przez Eurosystem statusu bazy danych o poszczególnych kredytach.”; 

c)  pkt I.1 otrzymuje brzmienie: 

„1.  Właściwe strony mają obowiązek przekazywania danych o poszczególnych kredytach do bazy danych 
o poszczególnych kredytach, której Eurosystem nadał taki status. Bazy danych o poszczególnych kredytach 
publikują takie dane elektronicznie.”; 
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d)  dodaje się pkt IV w brzmieniu: 

„IV:  NADANIE STATUSU BAZY DANYCH O POSZCZEGÓLNYCH KREDYTACH 

I.  Wymogi nadawania statusu  

1. Warunkiem nadania statusu bazy danych o poszczególnych kredytach jest spełnianie przez nią wymogów 
Eurosystemu, w tym otwartego dostępu, niedyskryminacji, odpowiedniego pokrycia, właściwej struktury 
zarządzania i przejrzystości.  

2. W zakresie wymogów otwartego dostępu i niedyskryminacji bazy danych o poszczególnych kredytach: 

a)  nie mogą w niesprawiedliwy sposób dyskryminować użytkowników danych podczas dostarczania 
dostępu do danych o poszczególnych kredytach; 

b)  muszą stosować obiektywne, niedyskryminujące i dostępne publicznie kryteria dostępu do danych 
o poszczególnych kredytach; 

c)  mogą ograniczać dostęp wyłącznie w najmniejszym możliwym zakresie celem zapewnienia spełnienia 
kryteriów proporcjonalności; 

d)  muszą ustanowić sprawiedliwe procedury na okoliczność odmowy dostępu użytkownikom lub 
dostawcom danych; 

e)  muszą posiadać niezbędne możliwości techniczne konieczne do zapewnienia dostępu zarówno 
użytkownikom danych, jak i ich dostawcom we wszystkich uzasadnionych sytuacjach, w tym 
procedury przywracania danych, środki bezpieczeństwa danych oraz możliwość przywrócenia danych 
w nagłych przypadkach losowych; 

f) nie mogą nakładać opłat na użytkowników danych za dostarczanie lub pobieranie danych o poszcze
gólnych kredytach, które miałyby charakter dyskryminujący lub prowadziłyby do nieuzasadnionych 
ograniczeń w dostępie do danych o poszczególnych kredytach.  

3. W zakresie wymogu pokrycia bazy danych o poszczególnych kredytach: 

a)  muszą wdrożyć i utrzymywać solidne systemy technologiczne i kontroli operacyjnej, umożliwiające 
przetwarzanie danych o poszczególnych kredytach w sposób wspierający wymogi Eurosystemu 
dotyczące dostarczania danych o poszczególnych kredytach w odniesieniu do kwalifikowanych 
aktywów podlegających obowiązkom ujawniania danych na poziomie poszczególnych kredytów, 
zgodnie z postanowieniami art. 78 i niniejszego załącznika; 

b)  muszą w wiarygodny sposób wykazać wobec Eurosystemu, że ich możliwości techniczne i operacyjne 
pozwalają na osiągnięcie znaczącego pokrycia w przypadku nadania statusu baz danych o poszcze
gólnych kredytach.  

4. W zakresie wymogów właściwej struktury zarządzania i przejrzystości bazy danych o poszczególnych 
kredytach: 

a)  muszą przyjąć rozwiązania w zakresie zarządzania, które służą interesom uczestników rynku 
papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami w celu wspierania przejrzystości; 

b)  muszą przyjąć jasno udokumentowane rozwiązania w zakresie zarządzania, uznawać stosowne 
standardy zarządzania oraz zapewnić utrzymanie i działalność odpowiedniej struktury organizacyjnej 
celem zapewnienia ciągłości działania i należytego funkcjonowania; oraz 

c)  muszą udzielić Eurosystemowi wystarczającego dostępu do dokumentów i informacji dodatkowych 
w celu ciągłego monitorowania nieprzerwanej prawidłowości funkcjonowania struktury zarządzania 
bazą danych o poszczególnych kredytach. 

II.  Procedura nadania statusu oraz cofnięcia jego nadania  

1. Wniosek o nadanie przez Eurosystem statusu bazy danych o poszczególnych kredytach składa się do 
Dyrekcji EBC ds. Zarządzania Ryzykiem. Wniosek musi być odpowiednio uzasadniony oraz musi 
zawierać kompletną dokumentację uzupełniającą wskazującą, że wnioskodawca spełnia wymogi dla baz 
danych o poszczególnych kredytach ustanowione w niniejszych wytycznych. Wniosek, uzasadnienie 
oraz dokumentacja uzupełniająca muszą zostać przedstawione w formie pisemnej, a jeśli to możliwe – 
również w formacie elektronicznym. 
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2. W terminie 25 dni roboczych od otrzymania wniosku EBC sprawdza jego kompletność. Jeżeli wniosek 
nie jest kompletny, EBC wyznacza termin, w którym składająca wniosek baza danych o poszczególnych 
kredytach ma przedłożyć dodatkowe informacje.  

3. Po stwierdzeniu, że wniosek jest kompletny, EBC powiadamia o tym bazę danych o poszczególnych 
kredytach.  

4. Eurosystem w rozsądnym terminie, określonym zgodnie z postanowieniami pkt 6, zweryfikuje wniosek 
o nadanie statusu złożony przez bazę danych o poszczególnych kredytach z perspektywy spełniania 
ustanowionych w niniejszych wytycznych wymogów dla baz danych o poszczególnych kredytach. 
W ramach weryfikacji wniosku Eurosystem może żądać przeprowadzenia przez bazę danych o poszcze
gólnych kredytach jednej lub większej ilości interaktywnych demonstracji z udziałem pracowników 
Eurosystemu celem wykazania możliwości technicznych bazy danych o poszczególnych kredytach 
odnoszących się do wymogów ustanowionych w punkcie IV.I ppkt 2 i 3. Jeśli taka demonstracja będzie 
wymagana, jest ona wymogiem obowiązkowym procesu składania wniosku.  

5. Jeżeli Eurosystem zażąda przedstawienia dodatkowych wyjaśnień lub przeprowadzenia demonstracji na 
podstawie pkt 4, może przedłużyć termin weryfikacji wniosku o 20 dni roboczych.  

6. Eurosystem powinien zmierzać do przyjęcia umotywowanej decyzji nadającej status lub odmawiającej 
jego nadania w terminie 60 dni roboczych od powiadomienia, o którym mowa w pkt 3 lub w terminie 
80 dni roboczych od tego powiadomienia w przypadkach, do których zastosowanie znajduje pkt 5.  

7. Eurosystem powiadamia zainteresowaną bazę danych o poszczególnych kredytach o przyjęciu decyzji, 
o której mowa w pkt 6, w terminie pięciu dni roboczych od jej podjęcia. W przypadku odmowy lub 
cofnięcia nadania statusu bazy danych o poszczególnych kredytach powiadomienie takie zawiera 
uzasadnienie podjętej decyzji.  

8. Decyzja przyjęta przez Eurosystem na podstawie pkt 6 staje się skuteczna piątego dnia roboczego po 
powiadomieniu o niej danego podmiotu stosownie do pkt 7.  

9. Baza danych o poszczególnych kredytach, której Eurosystem nadał taki status, bez zbędnej zwłoki 
powiadamia Eurosystem o każdej istotnej zmianie dotyczącej spełniania przez nią wymogów uzyskania 
statusu.  

10. Eurosystem cofa decyzję o nadaniu statusu bazy danych o poszczególnych kredytach, jeżeli baza danych 
o poszczególnych kredytach: 

a)  uzyskała ten status na podstawie fałszywych oświadczeń lub w inny niezgodny z prawem sposób; 

b)  przestaje spełniać warunki, na podstawie których nadano status. 

11. Decyzja o cofnięciu nadania statusu bazy danych o poszczególnych kredytach ma skutek natych
miastowy. Papiery wartościowe zabezpieczone aktywami, w odniesieniu do których dane o poszcze
gólnych kredytach zostały udostępnione poprzez bazę danych o poszczególnych kredytach, 
w odniesieniu do której podjęto decyzję o cofnięciu nadania statusu na podstawie pkt 10, pozostają 
kwalifikowanym zabezpieczeniem operacji kredytowych Eurosystemu – pod warunkiem spełniania 
wszelkich pozostałych kryteriów – w okresie: 

a)  do kolejnego wymaganego terminu przekazania danych o poszczególnych kredytach zgodnie 
z pkt I.3; lub 

b)  jeżeli termin, o którym mowa w lit. a) nie jest możliwy do osiągnięcia z przyczyn technicznych 
przez stronę dostarczającą dane o poszczególnych kredytach oraz dostarczono pisemne wyjaśnienie 
KBC dokonującemu oceny spełniania kryteriów kwalifikacji do kolejnego wymaganego terminu 
przekazania danych o poszczególnych kredytach określonego w pkt I.3 – trzech miesięcy następu
jących po wydaniu decyzji na podstawie pkt 10. 

Po upływie tego terminu dane o poszczególnych kredytach dla takich papierów wartościowych 
zabezpieczonych aktywami muszą być udostępnione przez bazę danych o poszczególnych kredytach, 
której Eurosystem nadał taki status, stosownie do mających zastosowanie wymogów Eurosystemu. 
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12. Eurosystem publikuje na stronie internetowej EBC listę baz danych o poszczególnych kredytach, którym 
nadano taki status na podstawie niniejszych wytycznych. Wykaz ten jest aktualizowany każdorazowo 
w ciągu pięciu dni roboczych po podjęciu decyzji na podstawie pkt 6 lub pkt 10.”;  

6) dodaje się załącznik IXa w brzmieniu: 

„ZAŁĄCZNIK IXa 

Wymogi minimum dotyczące pokrycia dla zewnętrznych agencji ratingowych w ramach zasad 
oceny kredytowej Eurosystemu 

Niniejszy załącznik stosuje się do akceptacji agencji ratingowych jako zewnętrznych instytucji oceny kredytowej 
(instytucji ECAI) na potrzeby zasad oceny kredytowej Eurosystemu.  

1. WYMOGI DOTYCZĄCE POKRYCIA  

1. Jeżeli chodzi o obecny zakres pokrycia, w każdej z co najmniej trzech spośród następujących czterech 
kategorii aktywów: a) niezabezpieczonych obligacji bankowych, b) obligacji przedsiębiorstw, c) zabezpie
czonych obligacji oraz d) papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami – agencja ratingowa musi 
zapewniać minimalne pokrycie wynoszące: 

(i)  10 % spektrum kwalifikowanych aktywów strefy euro obliczonego w odniesieniu do ocenianych aktywów 
i ocenianych emitentów, z wyjątkiem kategorii papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami, dla 
których pokrycia uwzględnia się wyłącznie oceniane aktywa; 

(ii)  20 % spektrum aktywów strefy euro obliczonego w odniesieniu do pozostającej do spłaty kwoty 
nominalnej; 

(iii)  w co najmniej 2/3 krajów strefy euro z aktywami kwalifikowanymi w odpowiednich kategoriach aktywów 
agencja ratingowa musi dostarczyć wymagane pokrycie ocenianych aktywów, ocenianych emitentów lub 
ocenianych kwot pozostających do spłaty, o których mowa w pkt (i) i (ii).  

2. Agencja ratingowa musi dostarczać ratingi państw co najmniej dla wszystkich krajów strefy euro, w których 
emitenci są rezydentami i w których agencja taka ocenia aktywa należące do jednej z czterech kategorii 
aktywów, o których mowa w pkt 1, z wyjątkiem aktywów, dla których Eurosystem uznaje ocenę ryzyka 
danego kraju za niemającą znaczenia dla oceny kredytowej wydanej przez agencję ratingową dla emisji, 
emitenta lub gwaranta.  

3. Jeżeli chodzi o historyczny zakres pokrycia, agencja ratingowa musi spełniać co najmniej 80 % wymogów 
minimum dotyczących pokrycia, o których mowa w pkt 1 i 2 w każdym z co najmniej trzech lat poprzedza
jących złożenie wniosku o akceptację w ramach zasad oceny kredytowej Eurosystemu, oraz musi spełniać 
100 % tych wymogów w czasie składania wniosku oraz podczas całego okresu akceptacji w ramach zasad 
oceny kredytowej Eurosystemu.  

2. OBLICZANIE POKRYCIA  

1. Pokrycie oblicza się na podstawie ocen kredytowych wydanych i zatwierdzonych przez agencję ratingową na 
podstawie rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 oraz spełniających wszelkie pozostałe wymogi na potrzeby 
zasad oceny kredytowej Eurosystemu.  

2. Pokrycie danej agencji ratingowej jest oparte na ocenach aktywów kwalifikowanych wykorzystywanych 
w operacjach polityki pieniężnej Eurosystemu i jest obliczane zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 84, 
uwzględniając tylko ratingi danej agencji ratingowej.  

3. Przy kalkulacji minimalnego pokrycia agencji ratingowej niezaakceptowanej jeszcze na potrzeby zasad oceny 
kredytowej Eurosystemu Eurosystem uwzględnia również odpowiednie oceny kredytowe dostarczone dla 
aktywów, które nie są kwalifikowane z powodu braku ratingu przyznanego przez zewnętrzną instytucję ECAI 
zaakceptowaną na potrzeby zasad oceny kredytowej Eurosystemu.  

3. WERYFIKACJA SPEŁNIANIA WARUNKÓW  

1. Spełnianie przez zaakceptowane instytucje ECAI warunków pokrycia podlega corocznej ocenie.  

2. Brak spełniania warunków pokrycia może podlegać sankcjom, o których mowa w przepisach i procedurach 
dotyczących zasad oceny kredytowej Eurosystemu.”; 

17.12.2016 L 344/114 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



7) dodaje się załącznik IXb w brzmieniu: 

„ZAŁĄCZNIK IXb 

Wymogi minimum w zasadach oceny kredytowej Eurosystemy dotyczące raportów nowych 
emisji i raportów kontrolnych w odniesieniu do programów dotyczących zabezpieczonych 

obligacji  

1. WSTĘP 

Na potrzeby zasad oceny kredytowej Eurosystemu zewnętrzne instytucje oceny wiarygodności kredytowej 
(instytucje ECAI), w odniesieniu do art. 120 ust. 2a, muszą spełniać określone kryteria operacyjne dotyczące 
zabezpieczonych obligacji ze skutkiem od dnia 1 lipca 2017 r. W szczególności instytucje ECAI: 

a)  objaśniają nowo ocenione programy dotyczące obligacji zabezpieczonych w dostępnym publicznie raporcie 
oceny kredytowej; oraz 

b)  udostępniają kwartalnie raporty kontrolne o programach dotyczących obligacji zabezpieczonych. 

Niniejszy załącznik określa szczegóły tych wymogów minimum. 

Spełnianie przez instytucję ECAI tych wymogów będzie regularnie kontrolowane. Jeżeli kryteria te nie są 
spełnione dla określonego programu dotyczącego zabezpieczonych obligacji, Eurosystem może uznać publiczną 
ocenę kredytową związaną z danym programem dotyczącym zabezpieczonych obligacji za niespełniającą 
wysokich standardów kredytowych zasad oceny kredytowej Eurosystemu. Tym samym dana ocena kredytowa 
dokonana przez instytucję ECAI nie mogłaby być wykorzystana do ustalenia wymogów jakości kredytowej dla 
aktywów rynkowych emitowanych w ramach danego programu dotyczącego zabezpieczonych obligacji.  

2. WYMOGI MINIMUM 

a)  Dostępne publicznie raporty dotyczący ratingów kredytowych (raporty nowej emisji), o których mowa w pkt 1 
lit. a), zawierają kompleksową analizę zagadnień strukturalnych i prawnych, szczegółową ocenę puli 
zabezpieczeń, analizę ryzyka refinansowania i ryzyka rynku, analizę uczestników transakcji, własnych założeń 
i wskaźników instytucji ECAI i innych istotnych elementów transakcji. 

b)  Raporty kontrolne, o których mowa w pkt 1 lit. b), publikowane są przez instytucję ECAI nie później niż 
osiem tygodni po zakończeniu każdego kwartału. Raporty kontrolne muszą zawierać następujące informacje: 

(i)  wskaźniki własne instytucji ECAI, w tym najnowsze dostępne dynamiczne wskaźniki własne 
wykorzystane w ustalaniu ratingu. Jeżeli data, do której odnoszą się wskaźniki własne różni się od daty 
publikacji raportu, należy określić datę, do której odnoszą się wskaźniki własne; 

(ii)  opis programu zawierający co najmniej stany aktywów i pasywów, emitenta i innych kluczowych 
uczestników transakcji, główne rodzaje aktywów przekazanych na zabezpieczenie, przepisy, którym 
podlega program oraz rating programu i emitenta; 

(iii)  poziomy nadzabezpieczenia, w tym obecne i przyrzeczone nadzabezpieczenie; 

(iv)  profil relacji aktywów do pasywów, w tym rodzaj zapadalności zabezpieczonych obligacji, np. typu hard 
bullet, soft bullet lub pass through, średni ważony termin do wykupu zabezpieczonych obligacji oraz puli 
aktywów zabezpieczających i informacje o niedopasowaniach stóp procentowych i walut; 

(v)  ustalenia dotyczące swapów na stopę procentową i swapów walutowych istniejące w czasie publikacji 
raportu, w tym nazwy stron swapu oraz – jeżeli ma to zastosowanie – ich identyfikatory prawne; 

(vi)  rozkład walut, w tym rozbicie z uwagi na wartość zarówno na poziomie puli aktywów, jak 
i pojedynczych obligacji; 

(vii)  aktywa będące częścią puli zabezpieczeń, w tym bilans aktywów, rodzaj aktywów, liczba i średnia 
wielkość kredytów, okres, przez jaki aktywa znajdowały się w obrocie (seasoning), zapadalność, wskaźniki 
kredytu do wyceny, rozkład regionalny oraz dystrybucja zaległości w spłacie; 

(viii)  aktywa spełniające wymogi puli aktywów, w tym bilans aktywów; 

(ix)  wykaz wszystkich odpowiednich papierów wartościowych w programie, zidentyfikowanych na podstawie 
ich międzynarodowego numeru identyfikacyjnego papierów wartościowych (ISIN). Ujawnienia tego 
można dokonać również poprzez osobny plik opublikowany na stronie internetowej instytucji ECAI, 
który można pobrać z tej strony; 
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(x)  listę definicji danych i źródeł danych wykorzystanych w przygotowaniu raportu kontrolnego. Ujawnienia 
tego można dokonać również poprzez osobny plik opublikowany na stronie internetowej instytucji 
ECA.”;  

8) w pkt VI załącznika XII wprowadza się następujące zmiany: 

a)  tabela 1 otrzymuje brzmienie: 

„Tabela 1 

Rynkowe aktywa przekazane na zabezpieczenie w transakcjach 

Charakterystyka 

Nazwa Kategoria aktywów Termin zapa
dalności 

Rodzaj 
kuponu 

Częstotliwość 
kuponu 

Pozostały 
okres zapadal

ności 

Redukcja 
wartości 

Aktywa A Zabezpieczone ob
ligacje typu Jumbo 
spełniające wymogi 
dyrektywy UCITS 

30.8.2018 Stały 6 miesięcy 4 lata  2,50 % 

Aktywa B Obligacje skarbowe 19.11.2018 Zmienny 12 miesięcy 4 lata  0,50 % 

Aktywa C Obligacje przedsię
biorstwa 

12.5.2025 Zerowy  > 10 lat  13,00 %  

Ceny w procentach (w tym narosłe odsetki) (*) 

30.7.2014 31.7.2014 1.8.2014 4.8.2014 5.8.2014 6.8.2014 7.8.2014  

101,61  101.21  99,50  99,97  99,73  100,01  100,12    

98,12  97,95  98,15  98,56  98,59  98,57            

53,71  53,62 

(*)  Ceny podane dla wskazanych dat wyceny odpowiadają najbardziej reprezentatywnej cenie w dniu roboczym poprzedzającym 
wycenę.”;  

b)  pkt 1 w części „SYSTEM ZABEZPIECZEŃ OZNACZONYCH” otrzymuje brzmienie: 

„1.  W dniu 30 lipca 2014 r. kontrahent zawiera umowę repo z KBC, który nabywa aktywa A na kwotę 50,6 mln 
EUR. Aktywa A to stałokuponowa zabezpieczona obligacja typu Jumbo spełniająca wymogi dyrektywy UCITS 
z terminem zapadalności 30 sierpnia 2018 r., której przypisano stopień jakości kredytowej 1-2. Pozostały 
okres zapadalności wynosi więc cztery lata, czyli należy stosować 2,5-procentową redukcję wartości 
w wycenie. Cena rynkowa aktywów A na ich rynku referencyjnym w tym dniu wynosi 101,61 %, łącznie 
z narosłymi odsetkami od kuponu. Kontrahent ma dostarczyć aktywa A na taką kwotę, by po odliczeniu 2,5- 
procentowej redukcji w wycenie przewyższała ona przyznaną kwotę 50 mln EUR. Kontrahent dostarcza więc 
aktywa A o wartości nominalnej 50,6 mln EUR, których skorygowana wartość rynkowa w danym dniu 
wynosi 50 129 294 EUR”.  
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