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ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY
z 15. októbra 2014
o vykonávaní tretieho programu nákupu krytých dlhopisov
(ECB/2014/40)
(2014/828/EÚ)
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 12.1
druhý pododsek v spojení s článkom 3.1 prvou zarážkou a článkom 18.1,
keďže:
(1)

V súlade s článkom 18.1 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (ďalej len
„štatút ESCB“) Európska centrálna banka (ECB) spolu s národnými centrálnymi bankami členských štátov, ktorých
menou je euro, môžu obchodovať na finančných trhoch okrem iného s obchodovateľnými cennými papiermi
v rámci priamych nákupov a predajov.

(2)

Dňa 4. septembra 2014 Rada guvernérov rozhodla, že by sa mal začať nový program nákupu krytých dlhopisov
(third covered bond purchase programme – CBPP3). Spolu s programom nákupu cenných papierov krytých aktí
vami (asset-backed securities purchase programme – ABSPP) a cielenými dlhodobejšími refinančnými operáciami
(targeted longer-term refinancing operations – TLTRO) (1) CBPP3 ďalej prispeje k zlepšeniu transmisie menovej
politiky, podporí poskytovanie úverov ekonomike eurozóny, pozitívne ovplyvní ďalšie trhy a v dôsledku toho
uvoľní nastavenie menovej politiky ECB a prispeje k návratu miery inflácie na úroveň bližšiu 2 %.

(3)

Ako súčasť jednotnej menovej politiky by sa mali priame nákupy akceptovateľných krytých dlhopisov centrálnymi
bankami Eurosystému v rámci CBPP3 vykonávať jednotným a decentralizovaným spôsobom v súlade s týmto
rozhodnutím,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1
Zavedenie a rozsah programu priameho nákupu krytých dlhopisov
Eurosystém týmto zavádza CBPP3, v rámci ktorého centrálne banky Eurosystému nakupujú akceptovateľné kryté dlho
pisy v zmysle článku 2. Centrálne banky Eurosystému môžu v rámci CBPP3 nakupovať od akceptovateľných zmluvných
strán akceptovateľné kryté dlhopisy na primárnom a sekundárnom trhu v súlade s kritériami akceptovateľnosti zmluv
ných strán uvedenými v článku 3.

Článok 2
Kritériá akceptovateľnosti krytých dlhopisov
Kryté dlhopisy, ktoré sú akceptovateľné pre operácie menovej politiky v súlade s oddielom 6.2.1 prílohy I k usmerneniu
ECB/2011/14 (2) a navyše spĺňajú podmienky prijatia ako zábezpeky zo strany subjektov, ktoré ich vydali, ako sa ustano
vuje v oddiele 6.2.3.2 (piatom odseku) prílohy I k usmerneniu ECB/2011/14, a ktoré sú vydané úverovými inštitúciami
(1) Rozhodnutie ECB/2014/34 z 29. júla 2014 o opatreniach týkajúcich sa cielených dlhodobejších refinančných operácií (Ú. v. EÚ L 258,
29.8.2014, s. 11).
(2) Usmernenie ECB/2011/14 z 20. septembra 2011 o nástrojoch a postupoch menovej politiky Eurosystému (Ú. v. EÚ L 331, 14.12.2011,
s. 1).
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registrovanými v eurozóne, sú akceptovateľné pre priamy nákup v rámci CBPP3. Multicédulas, ktoré sú akceptovateľné
pre operácie menovej politiky v súlade s oddielom 6.2.1 prílohy I k usmerneniu ECB/2011/14 a ktoré sú vydané spoloč
nosťami zvláštneho účelu registrovanými v eurozóne, sú akceptovateľné pre priamy nákup v rámci CBPP3.
Uvedené kryté dlhopisy sú akceptovateľné pre priamy nákup v rámci CBPP3 za predpokladu, že spĺňajú tieto dodatočné
požiadavky:
1. Majú minimálne prvé najlepšie hodnotenie kreditného rizika, ktoré bolo vydané aspoň jednou z externých inštitúcií
hodnotiacich kreditné riziko akceptovaných v rámci Eurosystému pre hodnotenie kreditného rizika (Eurosystem credit
assessment framework – ECAF), zodpovedajúce stupňu kreditnej kvality 3 (credit quality step 3 – CQS3, v súčasnosti
zodpovedajúcemu ratingu „BBB-“ alebo inému rovnocennému ratingu vydanému externou inštitúciou hodnotiacou
kreditné riziko).
2. Objem krytých dlhopisov s určitým medzinárodným identifikačným kódom cenného papiera (ISIN) v držbe centrál
nych bánk Eurosystému, ktoré tieto centrálne banky nakúpili v rámci prvému (1) a druhého (2) programu nákupu
krytých dlhopisov (CBPP1 a CBPP2) a CBPP3 a mimo týchto programov, nesmie prekročiť 70 % objemu emisie
krytých dlhopisov s týmto ISIN.
3. Kryté dlhopisy sú denominované v eurách, držané a vyrovnávané v eurozóne.
4. Kryté dlhopisy vydané subjektmi, ktorých účasť na úverových operáciách Eurosystému je pozastavená, sú vylúčené
z nákupov v rámci CBPP3 po dobu trvania pozastavenia účasti.
5. V prípade krytých dlhopisov, ktoré v súčasnosti nedosahujú rating CQS3 na Cypre a v Grécku, sa vyžaduje minimálny
rating aktív na úrovni maximálne dosiahnuteľného ratingu krytých dlhopisov stanoveného príslušnou externou inšti
túciou hodnotiacou kreditné riziko pre danú jurisdikciu, a to až dovtedy, kým sa na požiadavky na akceptovateľnosť
obchodovateľných dlhových nástrojov vydaných alebo garantovaných gréckou alebo cyperskou vládou ako zábezpeky
neuplatní minimálny limit kreditnej kvality Eurosystému [podľa článku 8 ods. 2 usmernenia ECB/2014/31 (3)],
pričom objem týchto dlhopisov s určitým ISIN v držbe centrálnych bánk Eurosystému, ktoré tieto centrálne banky
nakúpili v rámci CBPP1, CBPP2, CBPP3 a mimo týchto programov, nesmie prekročiť 30 % objemu emisie krytých
dlhopisov s týmto ISIN, a zároveň musia v záujme vyrovnania rizík spĺňať tieto požiadavky:
a) mesačné vykazovanie charakteristík súboru zabezpečovacích aktív vrátane údajov na úrovni úverov, ako aj štruktu
rálnych čŕt programu a informácií o emitentovi, národnej centrálnej banke (NCB) príslušnej podľa sídla emitenta;
príslušná NCB sprístupní zmluvným stranám formuláre na vykazovanie;
b) záväzok nadmernej kolateralizácie v rozsahu najmenej 25 %; príslušná NCB sprístupní zmluvným stranám
pravidlá pre výpočet záväzku nadmernej kolateralizácie;
c) v prípade pohľadávok denominovaných v inej mene ako euro, ktoré patria do súboru zabezpečovacích aktív
programu, zabezpečenie kurzového rizika zmluvnou stranou s ratingom BBB- alebo vyšším ratingom alebo požia
davka, aby bolo najmenej 95 % aktív denominovaných v eurách, a
d) úverové pohľadávky v súbore zabezpečovacích aktív existujú voči dlžníkom so sídlom v eurozóne.
6. Kryté dlhopisy, ktoré si emitent ponechal, sú akceptovateľné pre nákup v rámci CBPP3 za predpokladu, že spĺňajú
kritériá akceptovateľnosti, ako sú vymedzené vyššie.

Článok 3
Akceptovateľné zmluvné strany
V rámci CBPP3 sú akceptovateľnými zmluvnými stranami pre priame obchody, ako aj pre obchody formou pôžičky
cenných papierov, vrátane krytých dlhopisov držaných Eurosystémom v portfóliu CBPP3: a) domáce zmluvné strany,
ktoré sa zúčastňujú na operáciách menovej politiky Eurosystému, ako sa vymedzuje v oddiele 2.1 prílohy I k usmerneniu
ECB/2011/14, a b) akékoľvek iné zmluvné strany, ktoré centrálne banky Eurosystému využívajú na investovanie svojich
investičných portfólií v eurách, vrátane zmluvných strán mimo eurozóny pôsobiacich na trhu krytých dlhopisov.
(1) Rozhodnutie ECB/2009/16 z 2. júla 2009 o vykonávaní programu nákupu krytých dlhopisov (Ú. v. EÚ L 175, 4.7.2009, s. 18).
(2) Rozhodnutie ECB/2011/17 z 3. novembra 2011 o vykonávaní druhého programu nákupu krytých dlhopisov (Ú. v. EÚ L 297,
16.11.2011, s. 70).
(3) Usmernenie ECB/2014/31 z 9. júla 2014 o dodatočných dočasných opatreniach týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému
a akceptovateľnosti zábezpeky, ktorým s mení usmernenie ECB/2007/9 (Ú. v. EÚ L 240, 13.8.2014, s. 28).
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Článok 4
Záverečné ustanovenie
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení na internetovej stránke ECB.

Vo Frankfurte nad Mohanom 15. októbra 2014
Prezident ECB
Mario DRAGHI

