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▼B
SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE
z dne 15. oktobra 2014
o izvajanju tretjega programa nakupa kritih obveznic
(ECB/2014/40)
(2014/828/EU)
Člen 1
Vzpostavitev in obseg dokončnih nakupov kritih obveznic
Eurosistem vzpostavlja tretji program nakupa kritih obveznic, po
katerem centralne banke Eurosistema opravljajo nakupe primernih kritih
obveznic v smislu člena 2. Po tretjem programu nakupa kritih obveznic
lahko centralne banke Eurosistema kupujejo primerne krite obveznice
od primernih nasprotnih strank na primarnem ali sekundarnem trgu v
skladu z merili primernosti za nasprotne stranke iz člena 3.

Člen 2
Merila primernosti kritih obveznic
Za dokončne nakupe po tretjem programu nakupa kritih obveznic so
primerne krite obveznice, ki so primerne za operacije denarne politike v
skladu z oddelkom 6.2.1 Priloge I k Smernici ECB/2011/14 (1) in poleg
tega izpolnjujejo pogoje za njihovo sprejemljivost kot zavarovanja,
predloženega s strani subjektov, ki ga izdajo, kakor so določeni v
oddelku 6.2.3.2 (peti odstavek) Priloge I k Smernici ECB/2011/14, ter
so jih izdale kreditne institucije, ustanovljene v euroobmočju. Za
dokončne nakupe po tretjem programu nakupa kritih obveznic so
primerni instrumenti multi-cédulas, ki so primerni za operacije denarne
politike v skladu z oddelkom 6.2.1 Priloge I k Smernici ECB/2011/14 in
jih izdajo subjekti s posebnim namenom, ustanovljeni v euroobmočju.

Zgoraj omenjene krite obveznice so primerne za dokončne nakupe po
tretjem programu nakupa kritih obveznic, pod pogojem, da izpolnjujejo
naslednje dodatne zahteve:

1. Najboljša bonitetna ocena, ki jo dodeli najmanj ena od zunanjih
bonitetnih institucij, sprejetih v bonitetnem okviru Eurosistema,
mora ustrezati najmanj stopnji kreditne kvalitete 3 (trenutno ji ustreza
bonitetna ocena zunanje bonitetne institucije „BBB-“ ali enakovredna
bonitetna ocena).

2. Velja omejitev v višini 70 % izdaje po mednarodni identifikacijski
številki vrednostnega papirja (kodi ISIN) za skupna imetja po
prvem (2) in drugem (3) programu nakupa kritih obveznic ter tretjem
programu nakupa kritih obveznic in za druga imetja s strani
centralnih bank Eurosistema.
(1) Smernica ECB/2011/14 z dne 20. septembra 2011 o instrumentih in
postopkih denarne politike Eurosistema (UL L 331, 14.12.2011, str. 1).
(2) Sklep ECB/2009/16 z dne 2. julija 2009 o izvajanju programa nakupa kritih
obveznic (UL L 175, 4.7.2009, str. 18).
(3) Sklep ECB/2011/17 z dne 3. novembra 2011 o izvajanju drugega programa
nakupa kritih obveznic (UL L 297, 16.11.2011, str. 70).
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3. Krite obveznice morajo biti denominirane v eurih ter se morajo
nahajati in poravnati v euroobmočju.
4. Krite obveznice, ki jih izdajo subjekti, ki so začasno izključeni iz
sodelovanja pri kreditnih poslih Eurosistema, se za čas trajanja
izključitve teh subjektov izključijo iz nakupov po tretjem programu
nakupa kritih obveznic.
5. Za krite obveznice iz Cipra in Grčije, ki trenutno ne dosegajo boni
tetne ocene stopnje kreditne kvalitete 3, se zahteva najmanj bonitetna
ocena finančnega premoženja, ki je na ravni najvišje dosegljive boni
tetne ocene kritih obveznic, določene s strani upoštevne zunanje
bonitetne institucije za jurisdikcijo, in sicer vse dokler se za zahteve
glede primernosti zavarovanja v zvezi s tržnimi dolžniškimi instru
menti, ki jih izda ali zanje jamči grška oziroma ciprska država, ne
uporablja Eurosistemov minimalni prag kreditne kvalitete (v skladu s
členom 8(2) Smernice ECB/2014/31 (1)), ter omejitev v višini 30 %
izdaje po kodi ISIN, ki bi se uporabljala za skupna imetja po prvem,
drugem in tretjem programu nakupa kritih obveznic ter za druga
imetja s strani centralnih bank Eurosistema, s pogojem, da te krite
obveznice za namen doseganja enakovrednosti tveganj izpolnjujejo
naslednje dodatne zahteve:
(a) mesečno poročanje značilnosti kritnega sklada, vključno s
podatki na ravni posameznega posojila, ter informacij o struk
turnih značilnostih programa izdaje kritih obveznic in informacij
o izdajatelju, in sicer nacionalni centralni banki države članice,
kjer ima izdajatelj sedež; obrazec za poročanje nasprotnim
strankam zagotovi zadevna NCB;
(b) zaveza za najmanj 25 % presežno zavarovanje; pravila za izračun
zahtevanega presežnega zavarovanja nasprotnim strankam zago
tovi zadevna NCB;
(c) v kritni sklad programa so za terjatve, ki niso denominirane v
eurih, vključene valutne zaščite z nasprotnimi strankami, ocenje
nimi z BBB- ali višje, ali, alternativno, najmanj 95 % sredstev
mora biti denominiranih v eurih; in
(d) dolžniki iz bančnih posojil v kritnem skladu se nahajajo v euro
območju.
6. Krite obveznice, ki jih obdrži njihov izdajatelj, so primerne za
nakupe po tretjem programu nakupa kritih obveznic, pod pogojem,
da izpolnjujejo merila primernosti, kakor je opredeljeno zgoraj.
▼M1
7. Nakupi nominalnih kritih obveznic z negativnim donosom do zapad
losti (ali najnižjim potencialnim donosom), ki je enak obrestni meri
za odprto ponudbo mejnega depozita ali višji od te obrestne mere, so
dovoljeni. Nakupi nominalnih kritih obveznic z negativnim donosom
do zapadlosti (ali najnižjim potencialnim donosom), ki je nižji od
obrestne mere za odprto ponudbo mejnega depozita, so dovoljeni,
kolikor je potrebno.
(1) Smernica ECB/2014/31 z dne 9. julija 2014 o dodatnih začasnih ukrepih v
zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavaro
vanja ter o spremembi Smernice ECB/2007/9 (UL L 240, 13.8.2014, str. 28).

02014D0040(01) — SL — 01.02.2018 — 003.001 — 4
▼M2
8. Izdajatelj kritih obveznic ni subjekt v javni ali zasebni lasti: (a)
katerega glavni namen je, da se postopno prodajo njegova sredstva
in da preneha poslovati, ali (b) ki je subjekt za upravljanje ali
prodajo sredstev, ustanovljen za podporo prestrukturiranja in/ali reše
vanja v finančnem sektorju, vključno z nosilci upravljanja sredstev,
ki so nastali zaradi ukrepa reševanja v obliki uporabe instrumenta
izločitve sredstev v skladu s členom 26 Uredbe (EU) št. 806/2014
Evropskega parlamenta in Sveta (1) ali nacionalno zakonodajo, s
katero se izvaja člen 42 Direktive 2014/59/EU Evropskega parla
menta in Sveta (2).
▼M3
9. Iz nakupov po tretjem programu nakupa kritih obveznic se izključijo
krite obveznice, ki: (a) imajo strukturo conditional pass-through, pri
kateri vnaprej določeni dogodki povzročijo podaljšanje zapadlosti
obveznice in prehod na strukturo plačil, ki je odvisna predvsem od
denarnih tokov, ki jih ustvarja finančno premoženje v osnovnem
kritnem skladu, ter (b) jih izda subjekt, katerega najboljša bonitetna
ocena za izdajatelja je nižja od stopnje kreditne kvalitete 3.
▼B
Člen 3
Primerne nasprotne stranke
Za tretji program nakupa kritih obveznic, in sicer tako za dokončne
posle kot za posle posoje vrednostnih papirjev, ki vključujejo krite
obveznice iz portfelja Eurosistema po tretjem programu nakupa kritih
obveznic, so primerne naslednje nasprotne stranke: (a) domače
nasprotne stranke, ki sodelujejo v operacijah denarne politike Eurosi
stema, kakor so opredeljene v oddelku 2.1 Priloge I k Smernici
ECB/2011/14; in (b) vse druge nasprotne stranke, ki jih centralne
banke Eurosistema uporabljajo pri vlaganju svojih naložbenih portfeljev,
denominiranih v eurih, vključno z nasprotnimi strankami zunaj euroob
močja, ki so aktivne pri izdajanju kritih obveznic.
Člen 4
Končna določba
Ta sklep začne veljati dan po objavi na spletni strani ECB.

(1) Uredba (EU) št. 806/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija
2014 o določitvi enotnih pravil in enotnega postopka za reševanje kreditnih
institucij in določenih investicijskih podjetij v okviru enotnega mehanizma za
reševanje in enotnega sklada za reševanje ter o spremembi Uredbe (EU)
št. 1093/2010 (UL L 225, 30.7.2014, str. 1).
(2) Direktiva 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o
vzpostavitvi okvira za sanacijo ter reševanje kreditnih institucij in investicij
skih podjetij ter o spremembi Šeste direktive Sveta 82/891/EGS ter direktiv
2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU,
2012/30/EU in 2013/36/EU in uredb (EU) št. 1093/2010 ter (EU) št. 648/
2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 173, 12.6.2014, str. 190).

