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EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2015/1613,
annettu 10 päivänä syyskuuta 2015,
omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelman toteutuksesta annetun päätöksen (EU) 2015/5
muuttamisesta (EKP/2015/31)
EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan
ensimmäisen luetelmakohdan,
ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen
12.1 artiklan toisen alakohdan yhdessä 3.1 artiklan ensimmäisen luetelmakohdan kanssa sekä 18.1 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

EKP:n neuvosto päätti 4 päivänä syyskuuta 2014, että olisi käynnistettävä uusi omaisuusvakuudellisten
arvopaperien osto-ohjelma (jäljempänä ’ABSPP-ohjelma’). EKP:n neuvosto julkisti 2 päivänä lokakuuta 2014
ABSPP-ohjelman yksityiskohtaiset tiedot ja päätti, että taattujen ns. mezzanine-etuoikeusluokan omaisuusvakuu
dellisten arvopaperien kelpoisuusehdoista ilmoitettaisiin myöhemmässä vaiheessa.

(2)

EKP:n neuvosto päätti 18 päivänä maaliskuuta 2015, että mezzanine-etuoikeusluokan omaisuusvakuudellisia
arvopapereita harkittaisiin ostettavaksi ABSPP-ohjelmassa, jos tähän luokkaan kuuluvien arvopaperien vakuutena
on asianmukainen takaus, joka vastaa eurojärjestelmän vakuuskäytännössä asetettuja ehtoja. Päätös
EKP/2014/45 (1) koskee ABSPP-ohjelman toteutusta, ja sitä on tarpeen päivittää näiden muutosten huomioon
ottamiseksi.

(3)

Näin ollen päätös ECB/2014/45 olisi muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Muutokset
Muutetaan päätös EKP/2014/45 seuraavasti:
1. Korvataan 2 artiklan 2 kohta seuraavasti:
”2. Jollei edellä 1 kohdasta ja jäljempänä 9 kohdasta muuta johdu, omaisuusvakuudelliset arvopaperit täyttävät
suuntaviivoissa EKP/2014/60 (*) säädetyt eurojärjestelmän rahapoliittisissa operaatioissa vakuutena käytettäviin
omaisuusvakuudellisiin arvopapereihin sovellettavat kelpoisuusehdot.
(*) Euroopan keskuspankin suuntaviivat (EU) 2015/510, annettu 19 päivänä joulukuuta 2014, eurojärjestelmän
rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanosta (EKP/2014/60) (EUVL L 91, 2.4.2015, s. 3).”
2. Lisätään 2 artiklaan 9 kohta seuraavasti:
”9. Suuntaviivojen EKP/2014/60 77 artiklassa asetettuja vaatimuksia ei sovelleta mezzanine-etuoikeusluokan
omaisuusvakuudellisiin arvopapereihin, jotka kelpaavat ostettaviksi ABSPP-ohjelmassa vain, jos
a) niiden vakuutena on takaus,
i) joka täyttää jälkimarkkinakelpoisten omaisuuserien takauksille suuntaviivojen EKP/2014/60 neljännen
osan IV osaston 114, 115, 117 ja 118 artiklassa asetetut vaatimukset ja
(1) Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2015/5, annettu 19 päivänä marraskuuta 2014, omaisuusvakuudellisten arvopaperien ostoohjelman toteutuksesta (EKP/2014/45) (EUVL L 1, 6.1.2015, s. 4).
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ii) jonka takaajalla on suuntaviivojen EKP/2014/60 83 artiklan c kohdan mukainen ja vähintään yhden
hyväksytyn ulkoisen luottoluokituslaitoksen antama luottokelpoisuusarviointi, joka on julkisen luottoluo
kituksen muodossa ja vastaa vähintään eurojärjestelmän yhdenmukaistetun luottoluokitusasteikon
luokkaa 3, ja
b) ne täyttävät kaikki muut ABSPP-ohjelman mukaan sovellettavat kelpoisuusvaatimukset.
Tässä
päätöksessä
’mezzanine-etuoikeusluokalla’
tarkoitetaan
omaisuusvakuudellisten
arvopaperien
liikkeeseenlaskun etuoikeusluokkaa, jolla maksujen etuoikeusjärjestyksen mukaan täytäntöönpanon tapahtuessa ja
soveltuvin osin nopeutetun takaisinmaksun tapahtuessa on tarjousesitteen mukaan
a) huonompi etuoikeus suuntaviivojen EKP/2014/60 77 artiklassa tarkoitetulla tavalla saman omaisuusvakuu
dellisen arvopaperin liikkeeseenlaskun parhaaseen etuoikeusluokkaan tai alaluokkiin nähden ja
b) parempi etuoikeus huonoimpaan etuoikeusluokkaan tai sellaisiin alaluokkiin nähden, jotka ensimmäisenä
kantavat arvopaperistetuista vastuista aiheutuvat tappiot ja jotka siten suojaavat riskiltään toiseksi suurinta
etuoikeusluokkaa tai soveltuvin osin parempia etuoikeusluokkia tai alaluokkia.”
2 artikla
Voimaantulo
Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin
virallisessa lehdessä.

Tehty Frankfurt am Mainissa 10 päivänä syyskuuta 2015.
EKP:n puheenjohtaja
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