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DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO
z dnia 15 października 2014 r.
w sprawie realizacji trzeciego programu zakupu zabezpieczonych
obligacji
(EBC/2014/40)
(2014/828/UE)
Artykuł 1
Wprowadzenie i zakres programu obejmującego transakcje
bezwarunkowego zakupu zabezpieczonych obligacji
Eurosystem wprowadza niniejszą decyzją trzeci program, w ramach
którego banki centralne Eurosystemu będą dokonywały transakcji
zakupu kwalifikowanych zabezpieczonych obligacji w rozumieniu art.
2. W ramach trzeciego programu banki centralne Eurosystemu mogą
dokonywać transakcji zakupu kwalifikowanych zabezpieczonych obli
gacji od kwalifikowanych kontrahentów na rynku pierwotnym i
wtórnym, zgodnie z kryteriami kwalifikacji kontrahentów określonymi
w art. 3.
Artykuł 2
Kryteria kwalifikacji zabezpieczonych obligacji
Na potrzeby transakcji bezwarunkowego zakupu realizowanych
w ramach trzeciego programu kwalifikują się zabezpieczone obligacje,
które są aktywami kwalifikowanymi na potrzeby operacji polityki
pieniężnej zgodnie z postanowieniami pkt 6.2.1 załącznika I do wytycz
nych EBC/2011/14 (1), dodatkowo spełniają warunki akceptacji jako
własne zabezpieczenie określone w pkt 6.2.3.2 (piąty akapit) załącznika
I do wytycznych EBC/2011/14, oraz zostały wyemitowane przez insty
tucje kredytowe z siedzibą w strefie euro. Na potrzeby transakcji
bezwarunkowego zakupu realizowanych w ramach trzeciego programu
kwalifikują się Multicédulas, które są aktywami kwalifikowanymi na
potrzeby operacji polityki pieniężnej zgodnie z postanowieniami pkt
6.2.1 załącznika I do wytycznych EBC/2011/14 oraz które zostały
wyemitowane przez podmioty specjalnego przeznaczenia z siedzibą
w strefie euro.
Opisane powyżej zabezpieczone obligacje kwalifikują się na potrzeby
transakcji bezwarunkowego zakupu realizowanych w ramach trzeciego
programu, o ile spełniają następujące wymogi dodatkowe:
1. Wymagane jest przyznanie zabezpieczonym obligacjom przez co
najmniej jedną zewnętrzną instytucję oceny wiarygodności kredy
towej (ECAI) zaakceptowaną zgodnie z ramowymi zasadami oceny
kredytowej w Eurosystemie (ECAF) oceny jakości kredytowej co
najmniej na poziomie stopnia 3 jakości kredytowej (CQS3, obecnie
odpowiadającej ocenie na poziomie 'BBB-' lub równoważnej).
2. Całkowity stan posiadania obligacji oznaczonej danym międzynaro
dowym numerem identyfikacyjnym papierów wartościowych przez
wszystkie banki centralne Eurosystemu wspólnie z tytułu pierwsze
go (2) i drugiego (3) programu zakupów zabezpieczonych obligacji
(zwanych dalej „pierwszym programem” i „drugim programem”),
z tytułu trzeciego programu oraz z jakiekolwiek innego tytułu, nie
może być większy niż 70 %.
(1) Wytyczne EBC/2011/14 z dnia 20 września 2011 r. w sprawie instrumentów
i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (Dz.U. L 331 z 14.12.2011, s. 1).
(2) Decyzja EBC/2009/16 z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie realizacji programu
zakupu zabezpieczonych obligacji (Dz.U. L 175 z 4.7.2009, s. 18).
(3) Decyzja EBC/2011/17 z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie realizacji
drugiego programu zakupu zabezpieczonych obligacji (Dz.U. L 297
z 16.11.2011, s. 70).

02014D0040(01) — PL — 01.02.2018 — 003.001 — 3
▼B
3. Zabezpieczone obligacje muszą być denominowane w euro oraz
utrzymywane i rozliczane w strefie euro.
4. Na potrzeby transakcji zakupu realizowanych w ramach trzeciego
programu nie kwalifikują się zabezpieczone obligacje wyemitowane
przez podmioty, których dostęp do operacji kredytowych Eurosys
temu został zawieszony — na czas takiego zawieszenia.
5. W okresie, w którym minimalne wymogi Eurosystemu w zakresie
jakości kredytowej nie są stosowane w ramach wymogów w zakresie
kwalifikowania zabezpieczeń dotyczących rynkowych instrumentów
dłużnych emitowanych lub gwarantowanych przez rząd Grecji lub
Cypru (zgodnie z art. 8 ust. 2 wytycznych EBC/2014/31 (1)), zabez
pieczone obligacje podmiotów z siedzibą na Cyprze i w Grecji, które
obecnie nie posiadają ratingu CQS3, muszą mieć rating na poziomie
równym co najmniej najwyższemu ratingowi przyznanemu zabezpie
czonym obligacjom przez odpowiednią instytucję w danej jurysdyk
cji, a całkowity stan posiadania obligacji oznaczonej danym między
narodowym numerem identyfikacyjnym papierów wartościowych
przez wszystkie banki centralne Eurosystemu wspólnie z tytułu
pierwszego, drugiego i trzeciego programu oraz z jakiekolwiek
innego tytułu nie może być większy niż 30 %, przy czym obligacje
te muszą spełniać następujące dodatkowe wymogi zapewniające
osiągnięcie odpowiedniego poziomu ryzyka:
a) obowiązek comiesięcznego przekazywania KBC siedziby
emitenta informacji o cechach puli, w tym danych o poszczegól
nych kredytach, jak również o strukturalnych cechach programu
zakupu zabezpieczonych obligacji i informacji o emitencie;
formularze sprawozdawcze zostaną udostępnione kontrahentom
przez odpowiedni KBC;
b) obowiązek minimalnego nadzabezpieczenia na poziomie 25 %;
zasady dotyczące obliczania wysokości obowiązku nadzabezpie
czenia przekazuje kontrahentom odpowiedni KBC;
c) uwzględnienie transakcji zabezpieczającej przed ryzykiem
kursowym z kontrahentami o ratingu BBB- lub wyższym w przy
padku należności denominowanych w walutach innych niż euro
w puli aktywów stanowiących zabezpieczenie obligacji nabywa
nych w ramach programu lub — alternatywnie — zapewnienie,
aby co najmniej 95 % aktywów było denominowanych w euro;
oraz
d) należności należące do puli aktywów stanowiących zabezpie
czenie obligacji nabywanych w ramach programu są należno
ściami wobec dłużników zlokalizowanych w strefie euro.
6. Zabezpieczone obligacje zatrzymane przez ich emitenta kwalifikują
się do zakupów w ramach trzeciego programu, jeżeli spełniają okreś
lone powyżej kryteria kwalifikacji.
▼M1
7. Dopuszcza się zakupy nominalnych zabezpieczonych obligacji
o ujemnej stopie zwrotu do wykupu (lub najniższej możliwej stopie
zwrotu (yield to worst)), która jest równa lub wyższa od stopy
depozytu w banku centralnym. W niezbędnym zakresie dopuszcza
się zakupy nominalnych zabezpieczonych obligacji o ujemnej stopie
zwrotu do wykupu (lub najniższej możliwej stopie zwrotu (yield to
worst)), która jest poniżej stopy depozytu w banku centralnym.
(1) Wytyczne EBC/2014/31 z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie dodatkowych
tymczasowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu
i kwalifikowania zabezpieczeń oraz zmieniające wytyczne EBC/2007/9
(Dz.U. L 240 z 13.8.2014, s. 28).
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8. Emitent zabezpieczonych obligacji nie jest podmiotem prywatnym
lub publicznym: (i) którego głównym celem jest stopniowe zbywanie
swoich aktywów i wygaszenie prowadzonej działalności; lub (ii)
który zajmuje się zarządzaniem aktywami lub ich zbywaniem i został
utworzony w celu wspierania restrukturyzacji i uporządkowanej
likwidacji podmiotów sektora finansowego, w tym podmioty zarzą
dzające aktywami powstałe w wyniku działań restrukturyzacji
i uporządkowanej likwidacji w formie zastosowania instrumentu
wydzielenia aktywów zgodnie z art. 26 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 806/2014 (1) lub przepisów krajowych
stanowiących implementację art. 42 dyrektywy Parlamentu Europej
skiego i Rady 2014/59/UE (2).
▼M3
9. Z zakupów w ramach trzeciego programu zakupu zabezpieczonych
obligacji wyłączone są zabezpieczone obligacje, które: a) mają
warunkową strukturę typu „pass-through”, w której uprzednio zdefi
niowane zdarzenia prowadzą do wydłużenia zapadalności tych obli
gacji oraz przejścia na strukturę płatności zależną głównie od prze
pływów środków pieniężnych generowanych przez pulę aktywów
zabezpieczających; oraz b) zostały wyemitowane przez podmiot,
którego najlepszy rating emitenta jest poniżej poziomu CQS3.
▼B
Artykuł 3
Kwalifikowani kontrahenci
Kwalifikowanymi kontrahentami na potrzeby trzeciego programu,
zarówno w odniesieniu do transakcji bezwarunkowych, jak i transakcji
pożyczania papierów wartościowych obejmujących zabezpieczone obli
gacje należące do portfeli Eurosystemu w ramach trzeciego programu,
są: a) kontrahenci krajowi uczestniczący w operacjach polityki
pieniężnej Eurosystemu, zdefiniowani w pkt 2.1 załącznika I do wytycz
nych EBC/2011/14; oraz b) inni kontrahenci wykorzystywani przez
banki centralne Eurosystemu na potrzeby inwestowania ich portfeli
inwestycyjnych denominowanych w euro, w tym kontrahenci spoza
strefy euro zaangażowani w emitowanie zabezpieczonych obligacji.
Artykuł 4
Postanowienia końcowe
Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opubliko
waniu na stronie internetowej EBC.

(1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 806/2014 z dnia
15 lipca 2014 r. ustanawiające jednolite zasady i jednolitą procedurę restruk
turyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i niektórych
firm inwestycyjnych w ramach jednolitego mechanizmu restrukturyzacji
i uporządkowanej likwidacji oraz jednolitego funduszu restrukturyzacji
i uporządkowanej likwidacji oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1093/
2010 (Dz.U. L 225 z 30.7.2014, s. 1).
(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).

