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ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2015/1613
z 10. septembra 2015,
ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2015/5 o vykonávaní programu nákupu cenných papierov
krytých aktívami (ECB/2015/31)
RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 127 ods. 2 prvú zarážku,
so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 121
druhý pododsek v spojení s článkom 3.1 prvou zarážkou a článkom 18.1,
keďže:
(1)

Dňa 4. septembra 2014 Rada guvernérov rozhodla, že by sa mal začať nový program nákupu cenných papierov
krytých aktívami (asset-backed securities purchase programme – ABSPP). Dňa 2. októbra 2014 Rada guvernérov
oznámila podrobnosti ABSPP a rozhodla, že kritériá akceptovateľnosti zaručených mezanínových tranží cenných
papierov krytých aktívami (asset-backed securities – ABS) budú oznámené neskôr.

(2)

Dňa 18. marca 2015 Rada guvernérov rozhodla, že nákup mezanínových tranží ABS v rámci ABSPP sa zváži,
pokiaľ sú tieto mezanínové tranže zabezpečené vhodnou zárukou, ktorá spĺňa kritériá kolaterálového rámca
Eurosystému. Rozhodnutie ECB/2014/45 (1) sa týka vykonávania ABSPP a je potrebné, aby toto rozhodnutie bolo
aktualizované tak, aby odrážalo tieto zmeny.

(3)

Preto by sa rozhodnutie ECB/2014/45 malo zmeniť zodpovedajúcim spôsobom,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1
Zmeny
Rozhodnutie ECB/2014/45 sa mení takto:
1. V článku 2 sa bod 2 nahrádza takto:
„2. Okrem kritérií podľa bodu 1 a bodu 9 spĺňajú ABS kritériá akceptovateľnosti platné pre ABS poskytnuté ako
zábezpeka v operáciách menovej politiky Eurosystému, ako sa uvádza v usmernení ECB/2014/60 (*).
(*) Usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/510 z 19. decembra 2014 o vykonávaní rámca menovej
politiky Eurosystému (ECB/2014/60) (Ú. v. EÚ L 91, 2.4.2015, s. 3).“
2. V článku 2 sa dopĺňa tento bod 9:
„9. Požiadavky stanovené v článku 77 usmernenia ECB/2014/60 sa nevzťahujú na mezanínové tranže ABS, ktoré sú
akceptovateľné pre nákup v rámci ABSPP len ak:
a) sú zabezpečené zárukou, ktorá:
i) spĺňa požiadavky na záruky pre obchodovateľné aktíva, ako sa ustanovuje v štvrtej časti, hlave IV,
článkoch 114, 115, 117 a 118 usmernenia ECB/2014/60 a
(1) Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/5 z 19. novembra 2014 o vykonávaní programu nákupu cenných papierov krytých
aktívami (ECB/2014/45) (Ú. v. EÚ L 1, 6.1.2015, s. 4).
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ii) je poskytnutá ručiteľom, ktorého hodnotenie kreditného rizika je v súlade s článkom 83 písm. c)
usmernenia ECB/2014/60 a je vypracované aspoň jedným akceptovaným systémom ECAI a vyjadrené vo
forme verejného úverového ratingu minimálne v súlade so stupňom kreditnej kvality 3 harmonizovanej
ratingovej stupnice Eurosystému; a
b) spĺňajú všetky ďalšie kritériá akceptovateľnosti platné pre nákup v rámci ABSPP.
Na účely tohto rozhodnutia sa ‚mezanínovou tranžou‘ rozumie tranža emisie ABS, ktorá v súlade s poradím
prednosti splácania stanoveným v prospekte, ktoré sa uplatňuje po doručení výzvy na predčasné splatenie,
prípadne po doručení výzvy na urýchlené splatenie:
a) je podriadenou tranžou nepodriadenej tranže alebo jej častí tej istej emisie ABS, ako sa ustanovuje
v článku 77 usmernenia ECB/2014/60 a
b) je nadriadenou tranžou najpodriadenejšej tranže alebo jej častí, ktoré znášajú straty zo sekuritizovaných
expozícií ako prvé, a preto poskytujú ochranu tým tranžiam alebo ich častiam, ktoré sú v poradí strát na
druhom alebo ďalšom mieste.“
Článok 2
Nadobudnutie účinnosti
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej
únie.

Vo Frankfurte nad Mohanom 10. septembra 2015
Prezident ECB
Mario DRAGHI

