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ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/1613
ze dne 10. září 2015,
kterým se mění rozhodnutí (EU) 2015/5 o provádění programu nákupu cenných papírů krytých
aktivy (ECB/2015/31)
RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 127 odst. 2 první odrážku této smlouvy,
s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na druhý pododstavec
článku 12.1 ve spojení s čl. 3.1 první odrážkou a článkem 18.1 tohoto statutu,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Dne 4. září 2014 Rada guvernérů rozhodla, že by měl být zahájen nový program nákupu cenných papírů
krytých aktivy (asset-backed securities purchase programme – ABSPP). Dne 2. října 2014 Rada guvernérů oznámila
podrobnosti programu ABSPP a rozhodla, že kritéria způsobilosti zaručených mezaninových tranší cenných
papírů krytých aktivy budou oznámena později.

(2)

Dne 18. března 2015 Rada guvernérů rozhodla, že mezaninové tranše cenných papírů krytých aktivy bude
možné v rámci ABSPP nakupovat, pokud budou zajištěny vhodnou zárukou, která splňuje kritéria rámce zajištění
Eurosystému. Rozhodnutí ECB/2014/45 (1), které se týká provádění programu ABSPP, je třeba aktualizovat tak,
aby zohledňovalo uvedené změny.

(3)

Rozhodnutí ECB/2014/45 je proto třeba příslušným způsobem změnit,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Změny
Rozhodnutí ECB/2014/45 se mění takto:
1) V článku 2 se bod 2 nahrazuje tímto:
„2) S výhradou ustanovení bodu 1 a bodu 9 splňují cenné papíry kryté aktivy kritéria způsobilosti pro cenné papíry
kryté aktivy předkládané jako zajištění při operacích měnové politiky Eurosystému, jak jsou stanovena
v obecných zásadách (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) (*).
(*) Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 19. prosince 2014 o provádění rámce měnové politiky
Eurosystému ECB/2014/60 (Úř. věst. L 91, 2.4.2015, s. 3).“;
2) V článku 2 se doplňuje nový bod 9, který zní:
„9) Požadavky vymezené v článku 77 obecných zásad ECB/2014/60 se nevztahují na mezaninové tranše cenných
papírů krytých aktivy, které jsou způsobilé k nákupu v rámci programu ABSPP, pouze pokud:
a) jsou zajištěny zárukou, která:
i) splňuje požadavky na záruky za obchodovatelná aktiva vymezené v článcích 114, 115, 117 a 118 části
čtvrté hlavy IV obecných zásad ECB/2014/60; a
(1) Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2015/5 ze dne 19. listopadu 2014 o provádění programu nákupu cenných papírů krytých
aktivy (ECB/2014/45) (Úř. věst. L 1, 6.1.2015, s. 4).
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ii) je vydána ručitelem s úvěrovým hodnocením v souladu s čl. 83 písm. c) obecných zásad ECB/2014/60,
které vypracoval alespoň jeden systém akceptovaných externích ratingových agentur, a to v podobě
veřejného ratingu, minimálně na úrovni stupně úvěrové kvality 3 harmonizované ratingové stupnice
Eurosystému; a
b) splňují všechna ostatní platná kritéria způsobilosti pro nákup v rámci programu ABSPP.
Pro účely tohoto rozhodnutí se ‚mezaninovou tranší‘ rozumí tranše emise cenných papírů krytých aktivy, která
v souladu s pořadím přednosti splácení stanoveným v prospektu, jež se uplatňuje po vynucení splacení, případně
po urychlení splacení:
a) stojí za nepodřízenou tranší či nepodřízenými dílčími tranšemi téže emise cenných papírů krytých aktivy, jak
je uvedeno v článku 77 obecných zásad ECB/2014/60; a
b) stojí před nejvíce podřízenou tranší či nejvíce podřízenými dílčími tranšemi, které nesou ztráty na sekuritizo
vaných expozicích jako první, a tím poskytují ochranu tranším druhé ztráty a případně tranším či dílčím
tranším s vyšším pořadím.“
Článek 2
Vstup v platnost
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 10. září 2015.
Prezident ECB
Mario DRAGHI

