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РЕШЕНИЕ (ЕС) 2015/1613 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА
от 10 септември 2015 година
за изменение на Решение (ЕС) 2015/5 относно изпълнението на програмата за закупуване на
обезпечени с активи ценни книжа (ЕЦБ/2015/31)
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 12.1, втора алинея във връзка с член 3.1, първо тире и член 18.1 от него,
като има предвид, че:
(1)

На 4 септември 2014 г. Управителният съвет реши, че следва да се инициира нова програма за закупуване на
обезпечени с активи ценни книжа (ПЗОАЦК). На 2 октомври 2014 г. Управителният съвет представи подроб
ностите относно ПЗОАЦК и реши, че критериите за допустимост на гарантирани траншове тип „мецанин“ на
обезпечени с активи ценни книжа (ОАЦК) ще бъдат съобщени на по-късен етап.

(2)

На 18 март 2015 г. Управителният съвет взе решение, че траншовете тип „мецанин“ на ОАЦК могат да бъдат
закупувани по ПЗОАЦК, при условие че тези траншове тип „мецанин“ са обезпечени с подходяща гаранция, която
отговаря на критериите на рамката на Евросистемата за обезпечения. Решение ЕЦБ/2014/45 (1) се отнася до
изпълнението на ПЗОАЦК и е необходимо това решение да бъде актуализирано, за да отрази тези промени.

(3)

Поради това Решение ЕЦБ/2014/45 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1
Изменения
Решение ЕЦБ/2014/45 се изменя, както следва:
1. В член 2 точка (2) се заменя със следното:
„(2). Освен на предвиденото в точка 1 по-горе и в точка 9 по-долу, ОАЦК отговарят на критериите за допустимост,
приложими към ОАЦК, предоставени като обезпечение за операциите по паричната политика на Евросистемата,
както са посочени в Насоки (ЕС) ЕЦБ/2014/60 (*).
(*) 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).“;
2. В член 2 се добавя следната точка (9):
„(9). Предвидените в член 77 от Насоки ЕЦБ/2014/60 изисквания не се прилагат за траншове тип „мецанин“ на
ОАЦК, които могат да бъдат закупувани по ПЗОАЦК само ако те:
а) са обезпечени с гаранция, която:
i) отговаря на изискванията за гаранциите за търгуемите активи, както са изложени в членове 114, 115, 117
и 118 от част четвърта, дял IV от Насоки ЕЦБ/2014/60; и
(1) Решение (ЕС) 2015/5 на Европейската централна банка от 19 ноември 2014 г. относно изпълнението на програмата за закупуване на
обезпечени с активи ценни книжа (ЕЦБ/2014/45) (ОВ L 1, 6.1.2015 г., стр. 4).
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ii) е предоставена от гарант с кредитна оценка в съответствие с член 83, буква в) от Насоки ЕЦБ/2014/60,
която е присъдена от поне една призната система на АВКО, изразена под формата на публична кредитна
оценка, съответстваща поне на степен на кредитно качество 3 по хармонизираната рейтингова скала на
Евросистемата; и
б) отговарят на всички други приложими критерии за закупуване по ПЗОАЦК.
За целите на настоящото решение транш тип „мецанин“ е транш на емисия ОАЦК, който в съответствие с
приоритета на плащанията след принудителното изпълнение, и ако е приложимо, приоритета на плащанията
след предсрочното изпълнение, както е предвидено в проспекта:
а) се подрежда по-назад от неподчинения транш или от подтраншовете на същата емисия ОАЦК, както е
уредено в член 77 от Насоки ЕЦБ/2014/60; и
б) се подрежда по-напред от най-подчинения транш или подтраншове, които първи понасят загуби, възникнали
по секюритизираните експозиции, и които по този начин осигуряват защита за втората загуба, и когато е
приложимо, на траншовете или подтраншовете от по-висок ранг.“
Член 2
Влизане в сила
Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено във Франкфурт на Майн на 10 септември 2015 година.
Председател на ЕЦБ
Mario DRAGHI

