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DEĊIŻJONI TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW
tal-15 ta' Ottubru 2014
dwar l-implimentazzjoni tat-tielet programm ta' xiri ta' bonds
iggarantiti
(BĊE/2014/40)
(2014/828/UE)
Artikolu 1
Stabbiliment u kamp ta' applikazzjoni tax-xiri b'mod definittiv ta'
bonds iggarantiti
Bil-preżenti l-Eurosistema tistabbilixxi s-CBPP3 li taħtu l-banek ċentrali
tal-Eurosistema għandhom jixtru bonds garantiti eliġibbli skont it-tifsira
tal-Artikolu 2. Taħt is-CBPP3, bonds iggarantiti eliġibbli jistgħu jinx
traw mill-banek ċentrali tal-Eurosistema mingħand kontropartijiet
eliġibbli fis-swieq primarji u sekondarji skont il-kriterji ta' eliġibbiltà
tal-kontroparti li jinsabu fl-Artikolu 3.
Artikolu 2
Kriterji ta' eliġibbiltà għal bonds iggarantiti
Bonds iggarantiti li huma eliġibbli għal operazzjonijiet tal-politika
monetarja b'mod konformi mat-taqsima 6.2.1 tal-Anness I għal-Linja
Gwida BĊE/2011/14 (1) u barra minn hekk, jissodisfaw il-kundizzjoni
jiet għall-aċċettazzjoni tagħhom bħala kollateral għal użu proprju kif
stipulat fit-taqsima 6.2.3.2 (il-ħames paragrafu) tal-Anness I għal-Linja
Gwida BĊE/2011/14, u li jinħarġu minn istituzzjonijiet ta' kreditu inkor
porati fiż-żona tal-euro, għandhom ikunu eliġibbli għal xiri definittiv
taħt CBPP3. Multi-cédulas li huma eliġibbli għal operazzjonijiet talpolitika monetarja b'mod konformi mat-taqsima 6.2.1 tal-Anness I
għal-Linja Gwida BĊE/2011/14 u li huma maħruġa minn veikoli bi
skop speċjali inkorporati fiż-żona tal-euro għandhom ikunu eliġibbli
għal xiri definittiv taħt is-CBPP3.
Il-bonds iggarantiti msemmija hawn fuq għandhom ikunu eliġibbli għal
xiri definittiv taħt is-CBPP3 sakemm jissodisfaw ir-rekwiżiti addizzjo
nali li ġejjin:
1. Għandha tapplika valutazzjoni tal-kreditu minima skont ir-regola
first-best tal-kwalità tal- kreditu pass 3 (CQS3, preżentement ekwi
valenti għal klassifikazzjoni ta' Istituzzjoni Esterna ta' Valutazzjoni
tal-Kreditu (ECAI) ta' “BBB-” jew ekwivalenti), mogħtija minn ta'
mill-inqas waħda mill-ECAIs aċċettati fi ħdan il-Qafas ta' Valutaz
zjoni tal-Kreditu tal-Eurosistema (Eurosystem Credit Assessment
Framework — ECAF).
2. Għandu japplika limitu ta' 70 % fuq il-ħruġ ta' ishma għal kull numru
ta' identifikazzjoni ta' titoli internazzjonali lil investimenti konġunti
taħt l-ewwel (2) u t-tieni (3) programmi ta' xiri ta' bonds iggarantiti
(is-CBPP1 u s-CBPP2, rispettivament), u s-CBPP3 u lill-investimenti
l-oħrajn tal-banek ċentrali tal-Eurosistema.
(1) Il-Linja Gwida BĊE/2011/14 tal-20 ta' Settembru 2011 dwar l-istrumenti u lproċeduri tal-politika monetarja tal-Eurosistema (ĠU L 331, 14.12.2011,
p. 1).
(2) Id-Deċiżjoni BĊE/2009/16 tat-2 ta' Lulju 2009 fuq l-implimentazzjoni talprogramm ta' xiri ta' bonds garantiti (covered bond) (ĠU L 175, 4.7.2009,
p. 18).
(3) Id-Deċiżjoni BĊE/2011/17 tat-3 ta' Novembru 2011 fuq l-implimentazzjoni
tat-tieni programm ta' xiri ta' bonds iggarantiti (ĠU L 297, 16.11.2011,
p. 70).
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3. Il-bonds iggarantiti għandhom ikunu ddenominati f'euro, miżmuma u
saldati fiż-żona tal-euro.

4. Bonds iggarantiti maħruġa minn entitajiet sospsiżi minn operazzjo
nijiet ta' kreditu tal-Eurosistema għandhom ikunu esklużi minn xiri
taħt is-CBPP3 għat-tul ta' żmien tas-sospensjoni tagħhom.

5. Għal bonds iggarantiti li preżentament ma jiksbux il-klassifikazzjoni
CQS3 f'Ċipru u fil-Greċja, klassifikazzjoni minima tal-assi fil-livell
tal-klassifikazzjoni massima li tista' tinkiseb għall-bond iggarantit kif
iddefinit mill-ECAI rispettiva għal-ġurisdizzjoni għandha tkun
meħtieġa sakemm il-livell minimu tal-kwalità tal-kreditu tal-Eurosis
tema ma jiġix applikat fir-rekwiżiti ta' eliġibbiltà tal-kollateral għal
strumenti ta' dejn kummerċjabbli maħrupa jew iggarantiti mill-gver
nijiet tal-Greċja jew ta' Ċipru (skont l-Artikolu 8(2) tal-Linja Gwida
BĊE/2014/31 (1)), u limitu ta' 30 % fuq il-ħruġ ta' ishma għal kull
numru ta' identifikazzjoni ta' titoli internazzjonali, li għandhom
japplikaw għall-investimenti konġunti tas-CBPP1, CBPP2, CBPP3
u l-investimenti l-oħrajn ta' banek ċentrali tal-Eurosistema, sakemm
jissodisfaw ir-rekwiżiti addizzjonali li ġejjin sabiex jiksbu ekwiva
lenza tar-riskju:

(a) rapportar ta' kull xahar tal-karatteristiċi tal-pool ta' kopertura,
inkluża dejta fil-livell tas-self, lill-BĊN fejn ikun iddomiċiljat
l-emittent, kif ukoll karatteristiċi strutturali tal-programm u infor
mazzjoni dwar l-emittent; il-mudell għar-rapportar għandu
jitpoġġa għad-dispożizzjoni tal-kontropartijiet mill-BĊN rispettiv;

(b) kollateralizzazzjoni żejda minima marbuta ta' 25 %; id-dispożizz
jonijiet għall-kalkolu tal-kollateralizzazzjoni żejda marbuta
għandhom jitpoġġew għad-dispożizzjoni tal-kontropartijiet millBĊN rispettiv;

(c) hedges ta' valuta ma' kontropartijiet ikklassifikati bħala BBBjew ogħla għal pretensjonijiet iddenominati f'munita oħra li
mhijiex l-euro huma inklużi fil-pool ta' kopertura tal-programm
jew, b'mod alternattiv, li ta' mill-inqas 95 % tal-assi huma ddeno
minati f'euro; u

(d) il-klejms ta' kreditu fil-pool ta' kopertura huma kontra debituri li
jinsabu fiż-żona tal-euro.

6. Bonds iggarantiti miżmuma mill-emittent tagħhom għandhom ikunu
eliġibbli għal xirjiet taħt is-CBPP3, sakemm jissodisfaw il-kriterji ta'
eliġibbiltà kif speċifikat hawn fuq.
▼M1
7. Huma permessi xirjiet ta' bonds nominali ggarantiti b'rendiment
negattiv sal-maturità (jew rendiment għall-agħar) 'il fuq mir-rata
tal-faċilità ta' depożitu. Huma permessi sal-grad meħtieġ xirjiet ta'
bonds nominali ggarantiti b'rendiment negattiv sal-maturità (jew
rendiment għall-agħar) taħt ir-rata tal-faċilità ta' depożitu.
(1) Il-Linja Gwida BĊE/2014/31 tad-9 ta' Lulju 2014 dwar miżuri temporanji
addizzjonali fir-rigward ta' operazzjonijiet ta' rifinanzjament tal-Eurosistema
u l-eliġibbiltà tal-kollateral u li temenda l-Linja Gwida BĊE/2007/9
(ĠU L 240, 13.8.2014, p. 28).
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8. L-emittent tal-bonds iggarantiti mhuwiex entità, kemm jekk tkun
proprjetà pubblika jew privata, li: (a) ikollha bħala l-iskop ewlieni
tagħha l-iżvestiment gradwali tal-assi tagħhom u l-waqfien tannegozju tagħha; jew (ii) hu entità għall-ġestjoni jew l-iżvestiment
ta' assi stabbilita biex tappoġġa ristrutturar u/jew riżoluzzjoni tassettur finanzjarju, inklużi vetturi tal-ġestjoni tal-assi li jirriżultaw
minn azzjoni ta' riżoluzzjoni fil-forma tal-applikazzjoni ta' għodda
għas-separazzjoni tal-assi skont l-Artikolu 26 tar-Regolament (UE)
Nru 806/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1) jew leġiżlaz
zjoni nazzjonali li timplimenta l-Artikolu 42 tad-Direttiva
2014/59/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2).
▼M3
9. Bonds koperti għandhom ikunu esklużi mix-xiri taħt is-CBPP3 fejn
kemm: (a) għandhom struttura pass-through kundizzjonali, fejn avve
nimenti predefiniti jwasslu għal estensjoni tal-maturità tal-bond u
qlib għal struttura ta' ħlas li tiddependi primarjament fuq flussi ta'
kontanti ġġenerati mill-assi fil-grupp ta' kopertura sottostanti; kif
ukoll (b) jinħarġu minn entità bi klassifikazzjoni tal-aħjar l-ewwel
emittent taħt CQS3.
▼B
Artikolu 3
Kontropartijiet eliġibbli
Dawn li ġejjin għandhom ikunu kontrpartijiet eliġibbli għas-CBPP3,
kemm għal transazzjonijiet definittivi kif ukoll għal transazzjonijiet ta'
self ta' titoli li jinvolvu bonds iggarantiti miżmuma fil-portafolli CBPP3
tal-Eurosistema: (a) kontropartijiet domestiċi li jipparteċipaw fl-operaz
zjonijiet tal-politika monetarja tal-Eurosistema kif iddefinita fit-Taqsima
2.1 tal-Anness I tal-Linja Gwida BĊE/2011/14; u (b) kull kontroparti
oħra li tintuża minn banek ċentrali tal-Eurosistema għall-investiment talportafolli ta' investiment tagħhom iddenominati f'euro, inklużi kontro
partijiet mhux taż-żona tal-euro attivi f'bonds iggarantiti.
Artikolu 4
Dispożizzjonijiet finali
Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-jum wara l-pubblikazzjoni
tagħha fuq il-websajt tal-BĊE.

(1) Regolament (UE) Nru 806/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal15 ta' Lulju 2014 li jistabbilixxi regoli uniformi u proċedura uniformi għarriżoluzzjoni tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u ċerti ditti tal-investiment fil-qafas
ta' Mekkaniżmu Uniku ta' Riżoluzzjoni u Fond Uniku għar-Riżoluzzjoni u li
jemenda r-Regolament (UE) Nru 1093/2010 (ĠU L 225, 30.7.2014, p. 1).
(2) Direttiva 2014/59/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju
2014 li tistabbilixxi qafas għall-irkupru u r-riżoluzzjoni ta' istituzzjonijiet ta'
kreditu u ditti ta' investiment u li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 82/891/KEE
u d-Direttivi 2001/24/KE, 2002/47/KE, 2004/25/KE, 2005/56/KE,
2007/36/KE, 2011/35/UE, 2012/30/UE u 2013/36/UE, u r-Regolamenti
(UE) Nru 1093/2010 u (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u talKunsill (ĠU L 173, 12.6.2014, p. 190).

