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EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2015/1613
2015 m. rugsėjo 10 d.
kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2015/5 dėl turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo
programos įgyvendinimo (ECB/2015/31)
EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 127 straipsnio 2 dalies pirmą įtrauką,
atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 12 straipsnio 1 dalies
antrą pastraipą kartu su 3 straipsnio 1 dalies pirma įtrauka ir 18 straipsnio 1 dalimi,
kadangi:
(1)

2014 m. rugsėjo 4 d. Valdančioji taryba nusprendė, kad turėtų būti inicijuota nauja turtu užtikrintų vertybinių
popierių pirkimo programa (TUVPPP). 2014 m. spalio 2 d. Valdančioji taryba paskelbė išsamią informaciją apie
TUVPPP ir nusprendė, kad apie turtu užtikrintų vertybinių popierių (TUVP) garantija užtikrintų vidutinio
prioriteto segmentų (angl. mezzanine tranches) tinkamumo kriterijus bus pranešta vėliau;

(2)

2015 m. kovo 18 d. Valdančioji taryba nusprendė, kad TUVP vidutinio prioriteto segmentų bus galima įsigyti
pagal TUVPPP, jei šie vidutinio prioriteto segmentai užtikrinami atitinkama garantija, atitinkančia Eurosistemos
įkaito sistemos kriterijus. Sprendime ECB/2014/45 (1) nustatyta, kaip įgyvendinama TUVPPP, todėl šiems
pokyčiams atspindėti būtina pakeisti šį sprendimą;

(3)

todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Sprendimą ECB/2014/45,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
Daliniai pakeitimai
Sprendimas ECB/2014/45 iš dalies keičiamas taip:
1. 2 straipsnio 2 punktas pakeičiamas taip:
„2. Išskyrus 1 ir 9 punktuose numatytas išimtis, TUVP atitinka tinkamumo kriterijus, taikytinus TUVP, kurie
pateikiami kaip įkaitas Eurosistemos pinigų politikos operacijoms, kaip nustatyta Gairėse ECB/2014/60 (*).
(*) 2014 m. gruodžio 19 d. Europos Centrinio Banko gairės (ES) 2015/510 dėl Eurosistemos pinigų politikos
sistemos įgyvendinimo (ECB/2014/60) (OL L 91, 2015 4 2, p. 3).“;
2. 2 straipsnyje pridedamas šis 9 punktas:
„9. Gairių ECB/2014/60 77 straipsnyje nustatyti reikalavimai netaikomi TUVP vidutinio prioriteto segmentams, kurie
yra tinkami įsigyti pagal TUVPPP tik tuomet, jei jie:
a) yra užtikrinti garantija:
i) atitinkančia Gairių ECB/2014/60 IV antraštinės dalies ketvirtos dalies 114, 115, 117 ir 118 straipsniuose
nustatytus reikalavimus antrinę rinką turinčio turto garantijoms, ir
(1) 2014 m. lapkričio 19 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2015/5 dėl turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programos
įgyvendinimo (ECB/2014/45) (OL L 1, 2015 1 6, p. 4).

2015 9 25

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 249/29

ii) išleista garanto, turinčio Gairių ECB/2014/60 83 straipsnio c punkte numatytą kredito vertinimą, kurį
pateikė bent viena pripažinta IKVI sistema viešo kredito reitingo forma, atitinkantį bent jau kredito
kokybės 3 lygį, kaip nurodyta suderintoje Eurosistemos reitingų skalėje, ir
b) atitinka visus kitus įsigijimui pagal TUVPPP taikomus tinkamumo kriterijus.
Šiame sprendime „vidutinio prioriteto segmentas“ (angl. mezzanine tranche) – tai TUVP emisijos segmentas, kuris
pagal mokėjimų vykdymo prioritetą ir, jei taikytina, pagal mokėjimų pagreitinimo prioritetą, kaip numatyta
prospekte:
a) yra žemiau už tos pačios TUVP emisijos neantraeilę dalį arba dalies dalis, kaip nustatyta Gairių ECB/2014/60
77 straipsnyje, ir
b) yra aukščiau už labiausiai subordinuotą (antraeilę) dalį arba dalies dalis, kurios pirmiausia padengia nuostolius,
patirtus dėl vertybiniais popieriais pakeistos rizikos ir tokiu būdu apsaugo nuo antrųjų nuostolių, ir, kai
taikytina, aukštesnį reitingą turinčias dalis arba dalies dalis.“
2 straipsnis
Įsigaliojimas
Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Frankfurte prie Maino 2015 m. rugsėjo 10 d.
ECB Pirmininkas
Mario DRAGHI

