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▼B
EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,
annettu 15 päivänä lokakuuta 2014,
katettujen

joukkovelkakirjalainojen kolmannen
toteutuksesta

osto-ohjelman

(EKP/2014/40)
(2014/828/EU)
1 artikla
Katettujen

joukkovelkakirjalainojen suorat
soveltamisala

ostot

ja

niiden

Tällä päätöksellä eurojärjestelmä perustaa CBPP3-ohjelman, jonka mu
kaan eurojärjestelmän keskuspankit ostavat kelpoisuusehdot täyttäviä
katettuja joukkovelkakirjalainoja 2 artiklassa tarkoitetulla tavalla.
CBPP3-ohjelman mukaan eurojärjestelmän keskuspankit voivat ostaa
kelpoisuusehdot täyttäviä katettuja joukkovelkakirjalainoja ensi- ja jäl
kimarkkinoilta 3 artiklassa täsmennetyt kelpoisuusehdot täyttäviltä vas
tapuolilta.
2 artikla
Katettuja joukkovelkakirjalainoja koskevat kelpoisuusehdot
Katetut joukkovelkakirjalainat hyväksytään CBPP3-ohjelman suorien
ostojen piiriin, jos ne kelpaavat suuntaviivojen EKP/2011/14 (1) liit
teessä I olevan 6.2.1 kohdan mukaisesti vakuudeksi rahapoliittisissa
operaatioissa ja täyttävät lisäksi asetuksen EKP/2011/14 liitteessä I ole
van 6.2.3.2 kohdan viidennessä alakohdassa olevat kelpoisuusehdot
omaan käyttöön vakuutena käyttämisestä ja niiden liikkeeseenlaskijana
olevan luottolaitoksen kotipaikka on euroalueella. Multi-cédulas-joukko
lainat hyväksytään CBPP3-ohjelman suorien ostojen piiriin, jos ne kel
paavat suuntaviivojen EKP/2011/14 liitteessä I olevan 6.2.1 kohdan
mukaisesti vakuudeksi rahapoliittisissa operaatioissa ja niiden liikkee
seenlaskijana olevan erityisyhteisön kotipaikka on euroalueella.

Edellä mainitut katetut joukkolainat hyväksytään CBPP3-ohjelman suo
rien ostojen piiriin edellyttäen, että ne täyttävät seuraavat lisäehdot:

1. Instrumentin paras luottoluokitus on vähintään yhdenmukaistetun
luokitusasteikon luokassa 3 (CQS3, joka vastaa tällä hetkellä ulkoi
sen luottoluokituslaitoksen (ECAI) antamaa luokitusta ’BBB-’ tai
vastaavaa), ja luokituksen on antanut vähintään yksi eurojärjestelmän
luottoriskinarvioinnissa (ECAF) hyväksytty ulkoinen luottoluokitus
laitos.

2. Katettujen joukkovelkakirjalainojen ensimmäisen (2) ja toisen (3) os
to-ohjelman (CBPP1- ja CBPP2-ohjelmat) ja CBPP3-ohjelman mu
kaiset osuudet sekä eurojärjestelmän keskuspankkien hallussa olevat
muut osuudet ovat yhteensä enintään 70 % samalla ISIN-koodilla
tapahtuvan liikkeeseenlaskun määrästä.
(1) Suuntaviivat EKP/2011/14, annettu 20 päivänä syyskuuta 2011, eurojärjes
telmän rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä (EUVL L 331, 14.12.2011,
s. 1).
(2) Päätös EKP/2009/16, tehty 2 päivänä heinäkuuta 2009, katettujen joukkovel
kakirjalainojen osto-ohjelman toteutuksesta (EUVL L 175, 4.7.2009, s. 18).
(3) Päätös EKP/2011/17, annettu 3 päivänä marraskuuta 2011, katettujen jouk
kovelkakirjalainojen toisen osto-ohjelman toteutuksesta (EUVL L 297,
16.11.2011, s. 70).
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▼B
3. Katettujen joukkovelkakirjalainojen tulee olla euromääräisiä, ja niitä
on säilytettävä ja ne on toimitettava euroalueella.

4. Katetut joukkovelkakirjalainat, joiden liikkeeseenlaskija on suljettu
pois eurojärjestelmän luotto-operaatioista, jätetään CBPP3-ohjelman
ostojen ulkopuolelle liikkeeseenlaskijan poissuljennan ajaksi.

5. Niin kauan kuin eurojärjestelmän luottokelpoisuuden alarajaa ei so
velleta Kreikan tai Kyproksen valtion liikkeeseenlaskemiin tai takaa
miin jälkimarkkinakelpoisiin velkainstrumentteihin (suuntaviivojen
EKP/2014/31 (1) 8 artiklan 2 kohdan mukaan), katetuilta joukkovel
kakirjalainoilta, jotka eivät tällä hetkellä saavuta luokitusta CQS3
Kyproksessa ja Kreikassa, vaaditaan vähintään luokitus, joka vastaa
asianomaisen ulkoisen luottoluokituslaitoksen määrittämää parhainta
saavutettavissa olevaa joukkovelkakirjalainan luokitusta kyseisellä
lainkäyttöalueella; tällöin edellytetään samalla ISIN-koodilla tapahtu
vaa liikkeeseenlaskua koskevaa 30 prosentin rajoitusta, jota sovelle
taan CBPP1-, CBPP2- ja CBPP3-ohjelmien mukaisiin osuuksiin ja
eurojärjestelmän keskuspankkien hallussa oleviin muihin osuuksiin
yhteensä, ja lisäksi edellytetään, että joukkovelkakirjalainat täyttävät
riskivastaavuuden saavuttamiseksi seuraavat vaatimukset:

a) lainapoolin ominaisuuksista raportoidaan kuukausittain, mukaan
lukien lainatason tiedot sekä tiedot ohjelman rakenteellisista omi
naisuuksista ja liikkeeseenlaskijasta, sille keskuspankille, jonka
maassa liikkeeseenlaskijalla on kotipaikka; kyseinen kansallinen
keskuspankki antaa raportointimallin vastapuolten käyttöön;

b) annetun vakuuden määrä on vähintään 25 prosenttia lainan mää
rää suurempi; asianomainen kansallinen keskuspankki antaa vas
tapuolille ohjeet tällaisen vakuuden määrän riittävyyden laskemi
sesta;

c) ohjelman vakuuspooliin sisällytettyjen, muiden kuin euromääräis
ten saamisten valuuttasuojauksessa vastapuolten luokitus on BBBtai parempi, tai vaihtoehtoisesti vähintään 95 prosenttia saamisista
on euromääräisiä; ja

d) vakuuspoolin lainasaamiset ovat euroalueella sijaitsevilta velalli
silta.

6. Katetut joukkovelkakirjalainat, jotka liikkeeseenlaskija pitää hallus
saan, hyväksytään CBPP3-ohjelman ostojen piirin edellyttäen, että ne
täyttävät edellä täsmennetyt kelpoisuusvaatimukset.
▼M1
7. Sallittuja ovat sellaisten nimellisarvoisten katettujen joukkovelkakir
jalainojen ostot, joiden negatiivinen (tai huonoin) kokonaistuottopro
sentti on yhtä suuri kuin talletuskorko tai ylittää sen. Sellaisten ni
mellisarvoisten katettujen joukkovelkakirjalainojen ostot, joiden ne
gatiivinen (tai huonoin) kokonaistuottoprosentti alittaa talletuskoron,
ovat sallittuja siinä määrin kuin ne ovat välttämättömiä.
(1) Suuntaviivat EKP/2014/31, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2014, eurojärjes
telmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikai
sista lisätoimenpiteistä ja suuntaviivojen EKP/2007/9 muuttamisesta
(EUVL L 240, 13.8.2014, s. 28).
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▼M2
8. Katettujen joukkolainojen liikkeeseenlaskijana ei ole julkis- tai yksi
tyisomisteinen yhteisö, a) jonka päätarkoituksena on luopua vähitel
len omaisuudestaan ja lopettaa liiketoimintansa, tai b) joka on varain
hoitoon tai liiketoiminnoista luopumiseen keskittyvä yhtiö, joka on
perustettu tukemaan rahoitussektorin uudelleenjärjestelyä ja/tai krii
sinratkaisua, mukaan lukien erilliset varainhoitoyhtiöt, jotka perus
tetaan kriisinratkaisun yhteydessä eroteltaessa varoja Euroopan par
lamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 806/2014 (1) 26 artiklan
tai Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/59/EU (2)
42 artiklan täytäntöönpanemiseksi annetun kansallisen lainsäädännön
nojalla.
▼M3
9. Katetut joukkovelkakirjalainat jätetään CBPP3-ohjelman ostojen ul
kopuolelle, jos seuraavista edellytyksistä molemmat täyttyvät: a) niillä
on ehdollinen ”pass-through”-rakenne siten, että ennalta määritetyt
tapahtumat johtavat joukkovelkakirjalainan maturiteetin pidennykseen
sekä maksurakenteen muuttumiseen siten, että se on ensisijaisesti
riippuvainen vakuuspoolissa olevien omaisuuserien tuottamasta kas
savirrasta, ja b) niiden paras liikkeeseenlaskijaluokitus on alle CQS3.
▼B
3 artikla
Hyväksyttävät vastapuolet
Eurojärjestelmän CBPP3-ohjelman salkuissa pidettäviin katettuihin jouk
kovelkakirjalainoihin liittyvissä suorissa kaupoissa ja arvopaperilainaust
ransaktioissa CBPP3-ohjelman vastapuoliksi hyväksytään seuraavat vas
tapuolet: a) eurojärjestelmän rahapoliittisiin operaatioihin osallistuvat,
suuntaviivojen EKP/2011/14 liitteessä I olevassa 2.1 kohdassa määritel
lyt kotimaiset vastapuolet ja b) mitkä tahansa muut vastapuolet, joita
eurojärjestelmän keskuspankit käyttävät euromääräisten sijoitussalkku
jensa sijoituksiin, mukaan lukien euroalueen ulkopuolella sijaitsevat vas
tapuolet, jotka osallistuvat katettujen joukkovelkakirjalainojen liikkee
seenlaskuun.
4 artikla
Loppumääräykset
Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se on
julkaistu EKP:n verkkosivuilla.

(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 806/2014, annettu 15 päi
vänä heinäkuuta 2014, yhdenmukaisten sääntöjen ja yhdenmukaisen menet
telyn vahvistamisesta luottolaitosten ja tiettyjen sijoituspalveluyritysten krii
sinratkaisua varten yhteisen kriisinratkaisumekanismin ja yhteisen kriisinrat
kaisurahaston puitteissa sekä asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta
(EUVL L 225, 30.7.2014, s. 1).
(2) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/59/EU, annettu 15 päivänä
toukokuuta 2014, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytys- ja kriisin
ratkaisukehyksestä sekä neuvoston direktiivin 82/891/ETY, Euroopan parla
mentin ja neuvoston direktiivien 2001/24/EY, 2002/47/EY, 2004/25/EY,
2005/56/EY, 2007/36/EY, 2011/35/EU, 2012/30/EU ja 2013/36/EU ja asetus
ten (EU) N:o 1093/2010 ja (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 173,
12.6.2014, s. 190).

