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НАСОКИ
НАСОКИ (ЕС) 2015/732 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА
от 16 април 2015 година
за изменение на Насоки (ЕС) 2015/510 относно прилагането на рамката на паричната политика на
Евросистемата (ЕЦБ/2014/60) (ЕЦБ/2015/20)
УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 127, параграф 2, първо тире
от него,
като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и поспециално член 3.1, първо тире, членове 9.2, 12.1, 14.3 и 18.2, както и член 20, първа алинея от него,
като има предвид, че:
(1)

Постигането на единна парична политика налага определяне на средствата, инструментите и процедурите, които
Евросистемата, включваща Европейската централна банка (ЕЦБ) и националните централни банки на държавите
членки, чиято парична единица е еврото (наричани по-долу „НЦБ“), следва да използва с оглед на прилагането на
тази политика по един и същ начин във всички държави членки, чиято парична единица е еврото.

(2)

В контекста на член 12.1 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна
банка (наричан по-долу „Уставът на ЕСЦБ“) ЕЦБ разполага с правомощието да формулира единната парична
политика на Съюза и приема необходимите насоки за правилното ѝ изпълнение. В съответствие с член 14.3 от
Устава на ЕСЦБ НЦБ имат задължението да действат в съответствие с тези насоки. Поради това адресат на
настоящите насоки е Евросистемата. Установените в настоящите насоки правила ще бъдат въведени от НЦБ
посредством договорни или регулаторни разпоредби. Контрагентите ще бъдат задължени да спазват правилата,
въведени от НЦБ в такива договорни или регулаторни разпоредби.

(3)

Съгласно първото тире на член 18.1 от Устава на ЕСЦБ на Евросистемата е позволено да участва на финансовите
пазари, като извършва покупки и продажби — окончателни (спот и форуърд) или по споразумения за обратно
изкупуване, или като отдава и получава в заем както вземания и търгуеми инструменти в евро или други валути,
така и благородни метали. Съгласно второто тире на член 18.1 на Евросистемата е позволено да осъществява
кредитни операции с кредитни институции и други участници на пазара.

(4)

За да се защити Евросистемата от риск, свързан с контрагента, второто тире на член 18.1 от Устава на ЕСЦБ
предвижда, че когато Евросистемата извършва кредитни операции с кредитни институции и други участници на
пазара, предоставянето на заеми следва да се основава на адекватни обезпечения.

(5)

За гарантиране на равното третиране на контрагентите, както и за повишаване на оперативната ефективност и
прозрачност, активите трябва да отговарят на определени единни критерии във всички държави членки, чиято
парична единица е еврото, за да бъдат допустими като обезпечение при кредитните операции на Евросистемата.

(6)

Евросистемата е разработила единна рамка за допустими като обезпечение активи, така че всички кредитни
операции на Евросистемата да се извършват по хармонизиран начин чрез прилагане на настоящите насоки във
всички държави членки, чиято парична единица е еврото.

(7)

Насоки (ЕС) 2015/510 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2014/60) (1) следва да бъдат изменени, за да
отразят промените в рамката за обезпеченията на Евросистемата, отнасящи се до допустимите структури на купона
за търгуемите активи.

(1) Насоки (ЕС) 2015/510 на Европейската централна банка от 19 декември 2014 г. относно прилагането на рамката на паричната политика
на Евросистемата (ЕЦБ/2014/60) (ОВ L 91, 2.4.2015 г., стр. 3).
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Поради това Насоки (ЕС) 2015/510 (ЕЦБ/2014/60) следва да бъдат съответно изменени,

ПРИЕ НАСТОЯЩИТЕ НАСОКИ:

Член 1
Член 63 от Насоки (ЕС) 2015/510 (ЕЦБ/2014/60) се заменя със следното:
„Член 63
Допустими структури на купона за търгуемите активи
1. За да бъдат допустими, дълговите инструменти трябва да имат някоя от следните структури на купона до
окончателното си изплащане:
а) фиксирани, нулеви или стъпаловидни купони с предварително определени графици на купоните и предварително
определени стойности на купоните, които не могат да породят отрицателен паричен поток; или
б) плаващи купони, които не могат да породят отрицателен паричен поток и имат следната структура: купонна
лихва = (референтен лихвен процент * l) ± x, с f ≤ купонна лихва ≤ c, където:
i) референтният лихвен процент е само един от следните към даден момент:
— лихвен процент на паричния пазар в евро, например EURIBOR, LIBOR или други подобни индекси,
— суапов лихвен процент с постоянен матуритет, например индекси CMS, EIISDA, EUSA,
— доходността на една държавна облигация в еврозоната или индекс на няколко държавни облигации в
еврозоната, които имат матуритет, равен на или по-малък от 1 година,
— инфлационен индекс в еврозоната; и
ii) f (долен праг), c (горен праг), l (коефициент на задлъжнялост/намаляване на задлъжнялост) и x (марж), ако
фигурират, са числа, които или са предварително определени при емитирането, или могат да се променят с
течение на времето само според предварително определен при емитирането план, където f и c са по-големи или
равни на нула, а l е по-голямо от нула през целия живот на актива. За плаващи купони с референтен лихвен
процент на инфлационен индекс, l е равно на едно.
2. Всяка структура на купона, която не съответства на параграф 1, не е допустима, включително случаите, при
които само част от структурата на олихвяване, като например премията, е несъответстваща.
3. За целите на настоящия член, ако купонът е фиксиран стъпаловиден или плаващ стъпаловиден, оценката за
съответната структура на купона се основава на целия живот на актива с прогнозни очаквания и ретроспективни
оценки.
4. При допустимите структури на купоните не трябва да има възможности за избор от страна на емитента, т.е. през
целия живот на актива, въз основа на прогнозни очаквания и ретроспективни оценки, не се приемат промени в
структурата на купона, които зависят от волята на емитента.“

Член 2
Действие и изпълнение
1.

Настоящите насоки пораждат действие на датата, на която НЦБ бъдат уведомени за тях.

2.
НЦБ предприемат необходимите мерки за изпълнение на настоящите насоки и ги прилагат от 1 май 2015 г. Те
уведомяват ЕЦБ относно текстовете и средствата, свързани с тези мерки, най-късно до 24 април 2015 г.
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Член 3
Адресати
Адресати на настоящите насоки са всички централни банки от Евросистемата.

Съставено във Франкфурт на Майн на 16 април 2015 година.
Председател на ЕЦБ
Mario DRAGHI

