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EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/948,
1. juuni 2016,
ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/2016/16)
Artikkel 1
Ettevõtlussektori võlakirjade tingimusteta ostu ulatus ja ostukava
kehtestamine
Käesolevaga kehtestatakse ettevõtlussektori varaostukava. Ettevõtlussek
tori varaostukava alusel võivad konkreetsed eurosüsteemi keskpangad
osta kõlblikelt tehingupooltelt kõlblikke ettevõtlussektori võlakirju
esmas- ja järelturgudel; avaliku sektori ettevõtjate võlakirju artikli 3
lõike 1 määratluses võib osta konkreetsetel tingimustel järelturgudel.

Artikkel 2
Ettevõtlussektori võlakirjade kõlblikkuskriteeriumid
Tingimusteta ostude kõlblikkuseks ettevõtlussektori varaostukava alusel
peavad ettevõtlussektori emiteeritud turukõlblikud võlainstrumendid
vastama turukõlblike varade eurosüsteemi krediidioperatsioonides kasu
tamise kõlblikkuskriteeriumidele vastavalt Euroopa Keskpanga suunise
(EL) 2015/510 (EKP/2014/60) (1) 4. osale, mille suhtes kohaldatakse
järgmisi nõudeid.

1) Turukõlbliku võlainstrumendi emitent:

a) on registreeritud liikmesriigis, mille rahaühik on euro;

b) ei ole krediidiasutus suunise (EL) 2015/510 (EKP/2014/60)
artikli 2 punkti 14 määratluse kohaselt;

c) ei oma sellist Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL)
nr 575/2013 (2) artikli 4 lõike 1 punkti 15 määratluse kohast
emaettevõtjat, mis oleks krediidiasutus suunise (EL) 2015/510
(EKP/2014/60) artikli 2 punkti 14 määratluse kohaselt;

d) ei oma emaettevõtjat, mis oleks pangandusjärelevalve all väljas
pool euroala;
(1) Euroopa Keskpanga 19. detsembri 2014. aasta suunis (EL) 2015/510 euro
süsteemi rahapoliitika raamistiku rakendamise kohta (EKP/2014/60) (ELT
L 91, 2.4.2015, lk 3).
(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta määrus (EL)
nr 575/2013 krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate
usaldatavusnõuete kohta ja määruse (EL) nr 648/2012 muutmise kohta,
(ELT L 176, 27.6.2013, lk 1).
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e) ei ole järelevalve alla kuuluv üksus Euroopa Keskpanga määruse
(EL) nr 468/2014/EKP/2014/17) (1) artikli 2 punkti 20 määratluse
kohaselt ega järelevalve alla kuuluva grupi liige määruse (EL)
nr 468/2014 (EKP/2014/17) artikli 2 punkti 21 alapunkti b
määratluse kohaselt; mõlemal juhul kooskõlas nimekirjaga, mis
avaldatakse EKP veebilehel kooskõlas määruse (EL) nr 468/2014
(EKP/2014/17) artikli 49 lõikega 1; ei ole järelevalve alla kuuluva
üksuse või järelevalve alla kuuluva grupi tütarettevõtja määruse
(EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike1 punkti 16 määratluse kohaselt;

f) ei ole investeerimisühing Euroopa Parlamendi ja nõukogu direk
tiivi 2014/65/EL (2) artikli 4 lõike 1 punkti 1 määratluse kohaselt;

g) ei ole emiteerinud varaga tagatud väärtpabereid suunise (EL)
2015/510 (EKP/2014/60) artikli 2 punkti 3 määratluse kohaselt;

h) ei ole emiteerinud multi-cédulaid suunise (EL) 2015/510
(EKP/2014/60) artikli 2 punkti määratluse kohaselt 62;

i) ei ole emiteerinud struktureeritud tagatud võlakirju suunise (EL)
2015/510 (EKP/2014/60) artikli 2 punkti 88 määratluse kohaselt;

j) ei ole vara valitsemise ettevõtja, mis tuleneks vara eraldamise
vahendist kriisilahendusmenetluses, Euroopa Parlamendi ja
nõukogu määruse (EL) nr 806/2014 (3) artikli 26 või riigi õigus
akti (millega võetakse üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu direk
tiivi 2014/59/EL artikkel 42) (4) määratluse kohaselt;

k) ei ole riigi vara valitsemise ja käsutamise õigused ülevõtnud ette
võtja, mis on loodud finantssektori restruktureerimiseks ja/või
kriisilahenduseks; (5) ja

l) ei ole kõlblik emitent avaliku sektori varade järelturult ostmise
ostukava jaoks.
(1) Euroopa Keskpanga 16. aprilli 2014. aasta määrus (EL) nr 468/2014, millega
kehtestatakse raamistik Euroopa Keskpanga ja riiklike pädevate asutuste
vaheliseks ning riiklike määratud asutustega tehtavaks koostööks ühtse järe
levalvemehhanismi raames (ühtse järelevalvemehhanismi raammäärus)
(EKP/2014/17) (ELT L 141, 14.5.2014, lk 1).
(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/65/EL
finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse direktiive
2002/92/EÜ ja 2011/61/EL (ELT L 173, 12.6.2014, lk 349).
(3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. juuli 2014. aasta määrus (EL)
nr 806/2014, millega kehtestatakse ühtsed eeskirjad ja ühtne menetlus kredii
diasutuste ja teatavate investeerimisühingute kriisilahenduseks ühtse kriisila
henduskorra ja ühtse kriisilahendusfondi raames ning millega muudetakse
määrust (EL) nr 1093/2010 (ELT L 225, 30.7.2014, lk 1).
(4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/59/EL,
millega luuakse krediidiasutuste ja investeerimisühingute finantsseisundi taas
tamise ja kriisilahenduse õigusraamistik ning muudetakse nõukogu direktiivi
82/891/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2001/24/EÜ,
2002/47/EÜ,
2004/25/EÜ,
2005/56/EÜ,
2007/36/EÜ,
2011/35/EL,
2012/30/EL ja 2013/36/EL ning määruseid (EL) nr 1093/2010 ja (EL)
nr 648/2012 (ELT L 173, 12.6.2014, lk 190).
(5) Nende üksuste nimekiri avaldatakse EKP veebilehel www.ecb.europa.eu.
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2) Turukõlbliku võlainstrumendi järelejäänud tähtaeg on vähemalt kuus
kuud ja mitte rohkem kui 30 aastat ja 364 päeva hetkest, mil asja
omane eurosüsteemi keskpank selle ostis.

3) Erandina suunise (EL) 2015/510 (EKP/2014/60) artikli 59 lõikest 5
võetakse turukõlbliku võlainstrumendi krediidikvaliteedi nõude
hindamisel arvesse ainult krediidihinnangu teavet, mille on andnud
eurosüsteemi krediidihindamisraamistikus aktsepteeritud reitingu
agentuur (ECAI).

4) Turukõlblik võlainstrument on vääringustatud euros.

▼M1
5) Lubatud on selliste ettevõtlussektori nimiväärtuses võlakirjade ostud,
mille tootlus tähtajani on negatiivne (või halvima stsenaariumiga) ja
võrdub hoiustamise püsivõimaluse intressimääraga või ületab seda.
Vajalikus ulatuses on lubatud selliste ettevõtlussektori nimiväärtuses
võlakirjade ostud, mille tootlus tähtajani on negatiivne (või halvima
stsenaariumiga) ja on väiksem hoiustamise püsivõimaluse intressi
määrast.

▼B
Artikkel 3
Avaliku sektori ettevõtjate võlakirjade ostude piirangud
1.
Käesolevas otsuses tähendab avaliku sektori ettevõtja võlakiri ette
võtlussektori võlakirja tähenduses, mis vastab artikli 2 tingimustele ja
mille on emiteerinud riigi osalusega äriühing nõukogu määruse (EÜ)
nr 3603/93 (1) artikli 8 tähenduses.

2.
Kõlblike avaliku sektori ettevõtjate võlakirjade turuhinna kujune
mise võimaldamiseks ei ole lubatud ostud esmaemissioonist või avaliku
sektori ettevõtjate võlakirjade määramata emissioonikuupäevaga (tap)
ostud, samuti sama üksuse või emissioonigrupisiseste üksuste emitee
ritud avaliku sektori ettevõtjate võlakirjade ostud, mille aegumine on
lähedal ajale (vahetult enne või pärast), mil emiteeritavad või määramata
emissioonikuupäevaga turukõlblikud võlainstrumendid aeguvad, aja
kestel, mille määrab EKP nõukogu.

Artikkel 4
Ostumahtude piirangud
1.
Kohaldatakse emissiooni osa piirangut rahvusvahelise väärtpabe
rite identifitseerimisnumbri (ISIN) kohta kooskõlas ettevõtlussektori
varaostukavaga pärast kõikide eurosüsteemi keskpankade portfellide
konsolideerimist. Emissiooni osa piirang on 70 % ISINi kohta kõikide
ettevõtlussektori võlakirjade kohta, v.a avaliku sektori ettevõtjate võla
kirjad.
(1) Nõukogu 13. detsembri 1993. aasta määrus (EÜ) nr 3603/93 asutamislepingu
artiklis 104 ja artikli 104b lõikes 1 nimetatud keeldude kohaldamiseks vaja
like määratluste täpsustamise kohta (EÜT L 332, 31.12.1993, lk 1).
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Konkreetsetel juhtudel võib kohaldada madalamat emissiooni osa
piirangut, sh avaliku sektori ettevõtjate võlakirjade hõlmamist või riski
juhtimise põhjustel. Avaliku sektori ettevõtjate võlakirju käsitletakse
ühetaoliselt nende käsitlemisega avaliku sektori varade järelturult
ostmise kava kohaselt.

2.
Eurosüsteem teostab jooksvalt kõlblike ettevõtlussektori võlakir
jade kohast krediidiriski ja hoolsuskohustuse kontrollimenetlust.

3.
Eurosüsteem määrab emitendigruppidele täiendavad ostupiirangud,
võttes arvesse emitendigrupi turukapitaliseerituse võrdlusalust, et tagada
ostude võrdne jaotumine emitentide ja emitendigruppide vahel.

Artikkel 5
Oste teostavad eurosüsteemi keskpangad
Nende eurosüsteemi keskpangade nimekiri kes ostavad ettevõtlussektori
võlakirju ettevõtlussektori varaostukava alusel, avaldatakse EKP veebi
lehel. Eurosüsteem kohaldab ettevõtlussektori võlakirjade ostmiseks
ettevõtlussektori varaostukava alusel spetsialiseerumist emitendi regis
treerimise asukohariigi alusel. EKP nõukogu lubab spetsialiseerumisest
ad hoc kõrvalekaldeid, kui objektiivsed kaalutlused takistavad kava
järgimist või need kõrvalekalded on soovitavad ettevõtlussektori varaos
tukava üldiste rahapoliitika eesmärkide saavutamiseks. Eelkõige ostab
iga eurosüsteemi keskpank ainult määratud euroala liikmesriigis regist
reeritud emitentide emiteeritud kõlblikke ettevõtlussektori võlakirju.
Määratud eurosüsteemi keskpankade kõlblike ettevõtlussektori võlakir
jade emitentriikide geograafiline jaotus avaldatakse EKP veebilehel.

Artikkel 6
Kõlblikud osapooled
Ettevõtlussektori varaostukava alusel kõlblikud osapooled, sh ettevõtlus
sektori võlakirjadega eurosüsteemi ettevõtlussektori varaostukava port
fellide väärtpaberi laenutehingutes ja tingimusteta tehingutes, on järg
mised:

a) üksused, kes vastavad eurosüsteemi rahapoliitika operatsioonides
osalemise kõlblikkuskriteeriumidele suunise (EL) 2015/510
(EKP/2014/60) artikli 55 alusel; ja

b) mis tahes osapooled, keda eurosüsteemi keskpangad kasutavad
eurodes vääringustatud investeerimisportfelli investeerimisel.
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Artikkel 7
Väärtpaberite laenuks andmine
Eurosüsteemi keskpangad võimaldavad ettevõtlussektori varaostukava
alusel ostetud ettevõtlussektori võlakirjade (sh repode) laenu, et tagada
ettevõtlussektori varaostukava tulemuslikkus.
Artikkel 8
Lõppsätted
Käesolev otsus jõustub 6. juunil 2016.

