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EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS (ES) 2015/1613
(2015. gada 10. septembris),
ar ko groza Lēmumu (ES) 2015/5 par ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru iegādes programmas
īstenošanu) (ECB/2015/31)
EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 127. panta 2. punkta pirmo ievilkumu,
ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus un jo īpaši to 12.1. panta otro daļu
saistībā ar 3.1. panta pirmo ievilkumu un 18.1. pantu,
tā kā:
(1)

ECB Padome 2014. gada 4. septembrī nolēma, ka jāuzsāk jauna ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes
programma (ABSIP). ECB Padome 2014. gada 2. oktobrī paziņoja ABSIP noteikumus un nolēma, ka ar aktīviem
nodrošināto vērtspapīru (asset-backed securities – ABS) garantēto mezanīna tranšu atbilstības kritēriji tiks paziņoti
vēlāk.

(2)

ECB Padome 2015. gada 18. martā nolēma, ka tiks apsvērta ABS mezanīna tranšu iegāde ABSIP ietvaros, ja šādas
mezanīna tranšas tiek nodrošinātas ar pienācīgām garantijām, kas atbilst Eurosistēmas nodrošinājuma sistēmas
kritērijiem. Lēmums ECB/2014/45 (1) attiecas uz ABSIP īstenošanu, un tas jāprecizē, lai atspoguļotu šīs izmaiņas.

(3)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Lēmums ECB/2014/45,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants
Grozījumi
Lēmumu ECB/2014/45 groza šādi:
1) Ar šādu punktu aizstāj 2. panta 2) punktu:
“2) neierobežojot 1. un 9. punktā noteikto, ABS atbilst kritērijiem, kurus piemēro ABS, kas iesniegti kā nodroši
nājums Eurosistēmas monetārās politikas operācijās, kā tas noteikts Pamatnostādnē ECB/2014/60 (*).
(*) Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne (ES) 2015/510 (2014. gada 19. decembris) par Eurosistēmas monetārās
politikas regulējuma īstenošanu (ECB/2014/60) (OV L 91, 2.4.2015., 3. lpp.).”;
2) Lēmuma 2. pantam pievieno šādu 9) punktu:
“9) Pamatnostādnes ECB/2014/60 77. pantā noteiktās prasības neattiecas uz ABS mezanīna tranšām, kuras ir
atbilstošas iegādei ABSIP ietvaros vienīgi tad, ja:
a) tās nodrošina garantija:
i) kas atbilst tirgojamu aktīvu garantiju prasībām, kuras noteiktas Pamatnostādnes ECB/2014/60 ceturtās
daļas, IV sadaļas 114., 115., 117. un 118. pantā; un
(1) Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2015/5 (2014. gada 19. novembris) par ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru iegādes
programmas īstenošanu (ECB/2014/45) (OV L 1, 6.1.2015., 4. lpp.).
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ii) ko emitējis garantijas devējs, kura kredītnovērtējums atbilst Pamatnostādnes ECB/2014/60 83. panta
c) punktam, to sniegusi vismaz viena atzīta ECAI sistēma, tas izteikts publiska kredītreitinga veidā un
atbilst vismaz Eurosistēmas saskaņotās reitingu skalas 3. kredītspējas līmenim; un
b) tās atbilst visiem citiem iegādei ABSIP ietvaros piemērojamiem atbilstības kritērijiem.
Šajā lēmumā “mezanīna tranša” ir ABS emisijas laidiens, kurš saskaņā ar emisijas prospektā izklāstīto maksājumu
prioritāti pēc piedziņas vēršanas un, ja piemērojams, maksājumu prioritāti, ko piemēro pēc paziņojuma par
tiesību izmantošanu un paziņojuma par tūlītēju samaksu (ja tāds ir) saņemšanas:
a) ierindojas zem tās pašas ABS emisijas nesubordinētajiem laidieniem vai apakšlaidieniem, kas noteikti Pamatno
stādnes ECB/2014/60 77. pantā; un
b) ierindojas virs visvairāk subordinētā laidiena vai apakšlaidieniem, kas ir pirmie, kam jāuzņemas zaudējumi,
kurus radījuši vērtspapīrotie riska darījumi, un kas tādēļ nodrošina aizsardzību otrās kārtas zaudējumiem un,
attiecīgos gadījumos, augstākas kārtas laidieniem vai apakšlaidieniem.”
2. pants
Stāšanās spēkā
Šis lēmums stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Frankfurtē pie Mainas, 2015. gada 10. septembrī
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