
DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2015/1613 

z dnia 10 września 2015 r. 

zmieniająca decyzję (UE) 2015/5 w sprawie realizacji programu zakupu papierów wartościowych 
zabezpieczonych aktywami (EBC/2015/31) 

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 127 ust. 2 tiret pierwsze, 

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności 
jego art. 12 ust. 1 akapit drugi w związku z art. 3 ust. 1 tiret pierwsze, a także art. 18 ust. 1, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W dniu 4 września 2014 r. Rada Prezesów zdecydowała o rozpoczęciu realizacji nowego programu zakupu 
papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami. W dniu 2 października 2014 r. Rada Prezesów ogłosiła 
szczegóły programu zakupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami i zdecydowała, że kryteria 
kwalifikacji gwarantowanych transz papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami typu mezzanine zostaną 
ogłoszone na późniejszym etapie. 

(2)  W dniu 18 marca 2015 r. Rada Prezesów zdecydowała, że do zakupu w ramach programu zakupu papierów 
wartościowych zabezpieczonych aktywami będą kwalifikowane transze papierów wartościowych zabezpieczone 
aktywami typu mezzanine, które są zabezpieczone odpowiednią gwarancją, spełniającą kryteria zasad 
Eurosystemu dotyczących zabezpieczeń. Decyzja EBC/2014/45 (1) dotyczy realizacji programu zakupu papierów 
wartościowych zabezpieczonych aktywami; niezbędne jest jej uaktualnienie w celu uwzględnienia powyższych 
zmian. 

(3)  Decyzja EBC/2014/45 powinna zatem zostać odpowiednio zmieniona, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Zmiany 

W decyzji EBC/2014/45 wprowadza się następujące zmiany:  

1) art. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2)  W innych przypadkach niż wskazane w punkcie 1 i w punkcie 9 papiery wartościowe zabezpieczone aktywami 
spełniają kryteria kwalifikacji stosowane w odniesieniu do papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 
przedstawianych jako zabezpieczenie operacji polityki pieniężnej Eurosystemu, określone w wytycznych 
EBC/2014/60 (*).  

(*) Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/510 z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie implementacji 
ram prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2014/60) (Dz.U. L 91 z 2.4.2015, s. 3).”;  

2) w art. 2 dodaje się pkt 9 w brzmieniu: 

„9) Wymogi określone w art. 77 wytycznych EBC/2014/60 nie mają zastosowania do transz papierów wartoś
ciowych zabezpieczonych aktywami typu mezzanine kwalifikowanych wyłącznie na potrzeby zakupu w ramach 
programu zakupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami, o ile transze te: 

a)  są zabezpieczone gwarancją: 

(i)  spełniającą wymogi dotyczące gwarancji aktywów rynkowych, określone w art. 114, 115, 117 i 118 
części czwartej, tytuł IV, wytycznych EBC/2014/6; oraz 
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(1) Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/5 z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie realizacji programu zakupu papierów 
wartościowych zabezpieczonych aktywami (EBC/2014/45) (Dz.U. L 1 z 6.1.2015, s. 4). 



(ii)  udzieloną przez gwaranta posiadającego ocenę kredytową określoną w art. 83 lit. c) wytycznych 
EBC/2014/60, przyznaną przez co najmniej jeden zaakceptowany system ECAI, wyrażoną w formie 
publicznego ratingu kredytowego na poziomie co najmniej stopnia 3 w zharmonizowanej skali ratingowej 
Eurosystemu; oraz 

b) spełniają wszystkie pozostałe kryteria kwalifikacji do zakupów w ramach programu zakupu papierów wartoś
ciowych zabezpieczonych aktywami. 

Na potrzeby niniejszej decyzji »transza typu mezzanine« oznacza transzę papierów wartościowych zabezpie
czonych aktywami, która, zgodnie z zawartą w prospekcie kolejnością wypłat określoną po egzekucji spłaty 
(post-enforcement) lub przyspieszeniu spłaty (post-acceleration): 

a) jest klasyfikowana niżej niż niepodporządkowana transza lub subtransze tej samej emisji papierów wartoś
ciowych zabezpieczonych aktywami, zgodnie z art. 77 wytycznych EBC/2014/60; oraz 

b)  jest klasyfikowana wyżej niż najbardziej podporządkowana transza lub subtransze, które są pierwsze w 
kolejności ponoszenia strat z tytułu sekurytyzowanych ekspozycji i tym samym zapewniają ochronę transzy 
drugiej straty oraz, w stosownych przypadkach, ochronę transz lub subtransz mających wyższy stopień 
uprzywilejowania.”. 

Artykuł 2 

Wejście w życie 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 10 września 2015 r. 

Mario DRAGHI 

Prezes EBC  
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