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▼B
EUROOPA KESKPANGA OTSUS,
15. oktoober 2014,
tagatud võlakirjade kolmanda ostukava rakendamise kohta
(EKP/2014/40)
(2014/828/EL)
Artikkel 1
Tagatud võlakirjade otseostu ulatus ja ostukava kehtestamine
Eurosüsteem kehtestab tagatud võlakirjade kolmanda ostukava, mille
alusel eurosüsteemi keskpangad ostavad kõlblikke tagatud võlakirju
vastavalt artiklile 2. CBPP3 kohaselt võivad eurosüsteemi keskpangad
osta kõlblikke tagatud võlakirju kõlblikelt osapooltelt esmas- ja järeltur
gudel kooskõlas artiklis 3 sätestatud osapoolte kõlblikkuskriteeriumi
dega.

Artikkel 2
Tagatud võlakirjade kõlblikkuse kriteeriumid
Otseostudeks CBPP3 alusel on kõlblikud rahapoliitika operatsioonideks
kõlblikud tagatud võlakirjad kooskõlas suunise EKP/2011/14 (1) I lisa
punktiga 6.2.1, mis lisaks vastavad omakasutuses oleva tagatise tingi
mustele suunise EKP/2011/14 I lisa punktis 6.2.3.2 (viies lõik) ja mille
on emiteerinud euroalal registreeritud krediidiasutused. Otseostudeks
CBPP3 alusel on kõlblikud rahapoliitika operatsioonideks kõlblikud
mitme emitendi poolt emiteeritud tagatud võlakirjad (multicédula) koos
kõlas suunise EKP/2011/14 I lisa punktiga 6.2.1, mille on emiteerinud
euroalal registreeritud finantsvahendusettevõtted.

Eespool osutatud tagatud võlakirjad on kõlblikud otseostudeks CBPP3
alusel, kui nad vastavad järgmistele täiendavatele nõuetele.

1) Paremuselt esimene krediidihinnang peab andma vähemalt krediidi
kvaliteedi astme 3 (CQS3, vastab praegu reitinguagentuuri (External
Credit Assessment Institution, ECAI) reitingule „BBB-” või sellega
samaväärsele reitingule), mille peab andma vähemalt üks eurosüs
teemi krediidihindamisraamistikus (ECAF) aktsepteeritud ECAI.

2) Positsioon ei tohi ületada 70 % emissioonis rahvusvaheliste väärtpa
berite identifitseerimisnumbri (ISIN) kohta ühiste positsioonide
korral esimese, (2) teise (3) võlakirjade ostukava (CBPP1 ja
CBPP2), CBPP3 ja muude eurosüsteemi keskpankade positsioonide
osas.
(1) Suunis EKP/2011/14, 20. september 2011, eurosüsteemi rahapoliitika instru
mentide ja menetluste kohta (ELT L 331, 14.12.2011, lk 1).
(2) 2. juuli 2009. aasta otsus EKP/2009/16 EKP tagatud võlakirjade ostu kava
rakendamise kohta (ELT L 175, 4.7.2009, lk 18).
(3) 3. novembri 2011. aasta otsus EKP/2011/17 EKP teise tagatud võlakirjade
ostu kava rakendamise kohta (ELT L 297, 16.11.2011, lk 70).
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3) Tagatud võlakirjad peavad olema vääringustatud euros ning neid
peab hoidma ja nendega arveldama euroalal.

4) Otseostudeks CBPP3 alusel on välistatud tagatud võlakirjad, mille on
emiteerinud eurosüsteemi krediidioperatsioonidele peatatud juurde
pääsuga üksused peatamise aja jooksul.

5) Tagatud võlakirjade osas, millel praegu puudub CQS3 reiting
Küproses ja Kreekas, on nõutav vara miinimumhinnang ECAI
poolt selle jurisdiktsiooni osas määratud tagatud võlakirjadele võima
likul maksimumtasemel, kui eurosüsteemi krediidikvaliteedi läve
miinimumnõudeid ei kohaldata Kreeka või Küprose valitsuste poolt
emiteeritud või tagatud turukõlblike võlainstrumentide tagatise
kõlblikkuse nõuetele (suunise EKP/2014/31 (1) artikli 8 lõike 2 koha
selt), ja positsiooni piirang 30 % emissioonis ISINi kohta, mida
kohaldatakse ühiste positsioonide korral CBPP1, CBPP2, CBPP3
ja muude eurosüsteemi keskpankade positsioonide osas, kui need
täidavad järgmisi täiendavaid nõudeid võrreldava riski saavutamisel:

a) emitendi asukoha RKP-le esitatakse kuuaruandlus tagatiste
kogumi omaduste kohta, sh andmed laenude tasemel, samuti
programmi struktuuriomadused ja teave emitendi kohta; aruand
lusvormi annab osapooltele vastav RKP;

b) võetakse 25 % ületagatuse kohustus; ületagatuse kohustuse arvu
tamise normid teatab osapooltele vastav RKP;

c) valuutariski maandamine osapoolte puhul reitinguga BBB- või
kõrgema reitinguga, kui programmi tagatiste kogumis on nõudeid,
mis ei ole vääringustatud euros; või alternatiivselt kui 95 % varast
on euros vääringustatud; ja

d) tagatiste kogumi krediidinõuded on euroalal asuvate deebitoride
vastu.

6) Emitendi valduses olevad tagatud võlakirjad on kõlblikud CBPP3
alusel, kui nad vastavad eespool täpsustatud kõlblikkusnõuetele.

▼M1
7) Lubatud on selliste nimiväärtuses tagatud võlakirjade ostud, mille
tootlus tähtajani on negatiivne (või halvima stsenaariumiga) ja
võrdub hoiustamise püsivõimaluse intressimääraga või ületab seda.
Vajalikus ulatuses on lubatud nende nimiväärtuses tagatud võlakir
jade ostud, mille tootlus tähtajani on negatiivne (või halvima stse
naariumiga) ja väiksem hoiustamise püsivõimaluse intressimäärast.
(1) 9. juuli 2014. aasta suunis EKP/2014/31 täiendavate ajutiste meetmete kohta
seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega
ning millega muudetakse suunist EKP/2007/9 (ELT L 240, 13.8.2014, lk 28).
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▼M2
8) Järgmised avaliku või erasektori üksuse poolt emiteeritud tagatud
võlakirjad ei ole ostuks kõlblikud: a) kui üksuse peamine eesmärk
on varade järkjärguline üleandmine ja oma tegevuse lõpetamine; või
b) kui asjaomane üksus on varahalduse või varade loovutamise
üksus, mis on asutatud finantssektori restruktureerimise ja/või kriisi
lahenduse toetuseks, sh võõrandamisstruktuur, mis on tekkinud krii
silahendusest tuleneva varade eraldamise meetme tagajärjel koos
kõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr
806/2014 (1) artikliga 26 või Euroopa Parlamendi ja nõukogu direk
tiivi 2014/59/EL artiklit 42 ülevõtva riigisisese õigusaktiga (2).
▼M3
9) Tagatud võlakirjade ostud CBPP3 alusel on välistatud, kui a) neil on
tingimuslik kaasrahastamise struktuur, mille puhul määratletud sünd
mused toovad kaasa võlakirjade tähtaja pikenemise ja maksestruk
tuuri kasutuselevõtu, mis tugineb peamiselt tagatiste reservi kuulu
vast varast tekkival rahavool, ja b) need emiteerinud üksuse parima
emitendi reiting on alla CQS3.
▼B
Artikkel 3
Kõlblikud osapooled
CBPP3 alusel kõlblikud osapooled, sh otsetehinguteks ja väärtpaberi
laenutehinguteks tagatud võlakirjadega CBPP3 eurosüsteemi portfel
lides, on järgmised: a) suunise EKP/2011/14 I lisa punktis 2.1 määrat
letud euroala rahapoliitika operatsioonides osalevad riigisisesed
osapooled ja b) mis tahes muud osapooled, keda eurosüsteemi keskpank
kasutab oma eurodes vääringustatud investeerimisportfelli investeeri
misel, sh tagatud võlakirjade alal tegutsevad euroalavälised osapooled.
Artikkel 4
Lõppsäte
Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist EKP
veebilehel.

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 806/2014, 15. juuli 2014,
millega kehtestatakse ühtsed eeskirjad ja ühtne menetlus krediidiasutuste ja
teatavate investeerimisühingute kriisilahenduseks ühtse kriisilahenduskorra ja
ühtse kriisilahendusfondi raames ning millega muudetakse määrust (EL)
nr 1093/2010 (ELT L 225, 30.7.2014, lk 1).
(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/59/EL, 15. mai 2014, millega
luuakse krediidiasutuste ja investeerimisühingute finantsseisundi taastamise ja
kriisilahenduse õigusraamistik ning muudetakse nõukogu direktiivi
82/891/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2001/24/EÜ,
2002/47/EÜ, 2004/25/EÜ, 2005/56/EÜ, 2007/36/EÜ, 2011/35/EL, 2012/30/
EL ja 2013/36/EL ning määruseid (EL) nr 1093/2010 ja (EL) nr 648/2012
(ELT L 173, 12.6.2014, lk 190).

