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Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú
zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v
Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné
prostredníctvom odkazov v tomto dokumente
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▼B
ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY
z 15. októbra 2014
o vykonávaní tretieho programu nákupu krytých dlhopisov
(ECB/2014/40)
(2014/828/EÚ)
Článok 1
Zavedenie a rozsah programu priameho nákupu krytých dlhopisov
Eurosystém týmto zavádza CBPP3, v rámci ktorého centrálne banky
Eurosystému nakupujú akceptovateľné kryté dlhopisy v zmysle
článku 2. Centrálne banky Eurosystému môžu v rámci CBPP3 naku
povať od akceptovateľných zmluvných strán akceptovateľné kryté dlho
pisy na primárnom a sekundárnom trhu v súlade s kritériami akcepto
vateľnosti zmluvných strán uvedenými v článku 3.

Článok 2
Kritériá akceptovateľnosti krytých dlhopisov
Kryté dlhopisy, ktoré sú akceptovateľné pre operácie menovej politiky
v súlade s oddielom 6.2.1 prílohy I k usmerneniu ECB/2011/14 (1)
a navyše spĺňajú podmienky prijatia ako zábezpeky zo strany subjektov,
ktoré ich vydali, ako sa ustanovuje v oddiele 6.2.3.2 (piatom odseku)
prílohy I k usmerneniu ECB/2011/14, a ktoré sú vydané úverovými
inštitúciami registrovanými v eurozóne, sú akceptovateľné pre priamy
nákup v rámci CBPP3. Multicédulas, ktoré sú akceptovateľné pre
operácie menovej politiky v súlade s oddielom 6.2.1 prílohy I k usmer
neniu ECB/2011/14 a ktoré sú vydané spoločnosťami zvláštneho účelu
registrovanými v eurozóne, sú akceptovateľné pre priamy nákup v rámci
CBPP3.

Uvedené kryté dlhopisy sú akceptovateľné pre priamy nákup v rámci
CBPP3 za predpokladu, že spĺňajú tieto dodatočné požiadavky:

1. Majú minimálne prvé najlepšie hodnotenie kreditného rizika, ktoré
bolo vydané aspoň jednou z externých inštitúcií hodnotiacich
kreditné riziko akceptovaných v rámci Eurosystému pre hodnotenie
kreditného rizika (Eurosystem credit assessment framework –
ECAF), zodpovedajúce stupňu kreditnej kvality 3 (credit quality
step 3 – CQS3, v súčasnosti zodpovedajúcemu ratingu „BBB-“
alebo inému rovnocennému ratingu vydanému externou inštitúciou
hodnotiacou kreditné riziko).

2. Objem krytých dlhopisov s určitým medzinárodným identifikačným
kódom cenného papiera (ISIN) v držbe centrálnych bánk Eurosys
tému, ktoré tieto centrálne banky nakúpili v rámci prvému (2) a druhé
ho (3) programu nákupu krytých dlhopisov (CBPP1 a CBPP2)
a CBPP3 a mimo týchto programov, nesmie prekročiť 70 % objemu
emisie krytých dlhopisov s týmto ISIN.
(1) Usmernenie ECB/2011/14 z 20. septembra 2011 o nástrojoch a postupoch
menovej politiky Eurosystému (Ú. v. EÚ L 331, 14.12.2011, s. 1).
(2) Rozhodnutie ECB/2009/16 z 2. júla 2009 o vykonávaní programu nákupu
krytých dlhopisov (Ú. v. EÚ L 175, 4.7.2009, s. 18).
(3) Rozhodnutie ECB/2011/17 z 3. novembra 2011 o vykonávaní druhého
programu nákupu krytých dlhopisov (Ú. v. EÚ L 297, 16.11.2011, s. 70).
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3. Kryté dlhopisy sú denominované v eurách, držané a vyrovnávané
v eurozóne.
4. Kryté dlhopisy vydané subjektmi, ktorých účasť na úverových operá
ciách Eurosystému je pozastavená, sú vylúčené z nákupov v rámci
CBPP3 po dobu trvania pozastavenia účasti.
5. V prípade krytých dlhopisov, ktoré v súčasnosti nedosahujú rating
CQS3 na Cypre a v Grécku, sa vyžaduje minimálny rating aktív na
úrovni maximálne dosiahnuteľného ratingu krytých dlhopisov stano
veného príslušnou externou inštitúciou hodnotiacou kreditné riziko
pre danú jurisdikciu, a to až dovtedy, kým sa na požiadavky na
akceptovateľnosť obchodovateľných dlhových nástrojov vydaných
alebo garantovaných gréckou alebo cyperskou vládou ako zábezpeky
neuplatní minimálny limit kreditnej kvality Eurosystému [podľa
článku 8 ods. 2 usmernenia ECB/2014/31 (1)], pričom objem týchto
dlhopisov s určitým ISIN v držbe centrálnych bánk Eurosystému,
ktoré tieto centrálne banky nakúpili v rámci CBPP1, CBPP2,
CBPP3 a mimo týchto programov, nesmie prekročiť 30 % objemu
emisie krytých dlhopisov s týmto ISIN, a zároveň musia v záujme
vyrovnania rizík spĺňať tieto požiadavky:
a) mesačné vykazovanie charakteristík súboru zabezpečovacích aktív
vrátane údajov na úrovni úverov, ako aj štrukturálnych čŕt
programu a informácií o emitentovi, národnej centrálnej banke
(NCB) príslušnej podľa sídla emitenta; príslušná NCB sprístupní
zmluvným stranám formuláre na vykazovanie;
b) záväzok nadmernej kolateralizácie v rozsahu najmenej 25 %;
príslušná NCB sprístupní zmluvným stranám pravidlá pre výpočet
záväzku nadmernej kolateralizácie;
c) v prípade pohľadávok denominovaných v inej mene ako euro,
ktoré patria do súboru zabezpečovacích aktív programu, zabezpe
čenie kurzového rizika zmluvnou stranou s ratingom BBB- alebo
vyšším ratingom alebo požiadavka, aby bolo najmenej 95 % aktív
denominovaných v eurách, a
d) úverové pohľadávky v súbore zabezpečovacích aktív existujú
voči dlžníkom so sídlom v eurozóne.
6. Kryté dlhopisy, ktoré si emitent ponechal, sú akceptovateľné pre
nákup v rámci CBPP3 za predpokladu, že spĺňajú kritériá akcepto
vateľnosti, ako sú vymedzené vyššie.
▼M1
7. Je dovolené nakupovať nominálne kryté dlhopisy s negatívnym
výnosom do splatnosti (alebo najnižším možným výnosom) rovna
júcim sa sadzbe jednodňovej sterilizačnej operácie alebo prevyšu
júcim túto sadzbu. Nominálne kryté dlhopisy s negatívnym výnosom
do splatnosti (alebo najnižším možným výnosom) nižším ako sadzba
jednodňovej sterilizačnej operácie je dovolené nakupovať v nevyh
nutnom rozsahu.
(1) Usmernenie ECB/2014/31 z 9. júla 2014 o dodatočných dočasných opatre
niach týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti
zábezpeky, ktorým s mení usmernenie ECB/2007/9 (Ú. v. EÚ L 240,
13.8.2014, s. 28).
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▼M2
8. Emitent krytých dlhopisov nie je subjektom vo verejnom alebo
v súkromnom vlastníctve, ktorý: a) má za hlavný cieľ postupný
predaj svojich aktív alebo ukončenie svojich obchodných činností;
alebo b) je subjektom pre správu alebo predaj aktív zriadeným na
podporu reštrukturalizácie a/alebo riešenie krízových situácií finanč
ného sektora, vrátane subjektov pre správu aktív vytvorených
v dôsledku riešenia krízovej situácie pomocou nástroja oddelenia
aktív v súlade s článkom 26 nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) č. 806/2014 (1) alebo vnútroštátnymi právnymi pred
pismi, ktorými sa transponoval článok 42 smernice Európskeho
parlamentu a Rady 2014/59/EÚ (2).
▼M3
9. Kryté dlhopisy sú vylúčené z nákupov v rámci CBPP3, ak: a) majú
štruktúru conditional pass-through, pri ktorej vopred vymedzené
udalosti vedú k predĺženiu splatnosti dlhopisu a k prechodu na
platobnú štruktúru, ktorá závisí predovšetkým od peňažných tokov
z aktív podkladového súboru zabezpečovacích aktív; a zároveň b) ich
vydal subjekt, ktorého najlepší rating emitenta nedosahuje CQS3.
▼B
Článok 3
Akceptovateľné zmluvné strany
V rámci CBPP3 sú akceptovateľnými zmluvnými stranami pre priame
obchody, ako aj pre obchody formou pôžičky cenných papierov, vrátane
krytých dlhopisov držaných Eurosystémom v portfóliu CBPP3: a)
domáce zmluvné strany, ktoré sa zúčastňujú na operáciách menovej
politiky Eurosystému, ako sa vymedzuje v oddiele 2.1 prílohy I k
usmerneniu ECB/2011/14, a b) akékoľvek iné zmluvné strany, ktoré
centrálne banky Eurosystému využívajú na investovanie svojich inves
tičných portfólií v eurách, vrátane zmluvných strán mimo eurozóny
pôsobiacich na trhu krytých dlhopisov.
Článok 4
Záverečné ustanovenie
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho
uverejnení na internetovej stránke ECB.

(1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 806/2014 z 15. júla 2014,
ktorým sa stanovujú jednotné pravidlá a jednotný postup riešenia krízových
situácií úverových inštitúcií a určitých investičných spoločností v rámci
jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií a jednotného fondu na
riešenie krízových situácií a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010
(Ú. v. EÚ L 225, 30.7.2014, s. 1).
(2) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ z 15. mája 2014,
ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úvero
vých inštitúcií a investičných spoločností a ktorou sa mení smernica Rady
82/891/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES,
2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EÚ, 2012/30/EÚ
a 2013/36/EÚ a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010
a (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 190).

