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▼B
EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS
2014 m. spalio 15 d.
dėl trečiosios padengtų obligacijų pirkimo programos įgyvendinimo
(ECB/2014/40)
(2014/828/ES)
1 straipsnis
Padengtų obligacijų tiesioginio (vienakrypčio) pirkimo nustatymas
ir apimtis
Eurosistema sukuria POPP3, pagal kurią Eurosistemos centriniai bankai
perka tinkamas padengtas obligacijas, kaip apibrėžta 2 straipsnyje. Pagal
POPP3 tinkamos padengtos obligacijos Eurosistemos centrinių bankų
gali būti perkamos iš tinkamų kitų sandorių šalių pirminėse ir antrinėse
rinkose laikantis 3 straipsnyje numatytų tinkamumo kriterijų.

2 straipsnis
Padengtų obligacijų tinkamumo kriterijai
Padengtos obligacijos, kurios tinkamos pinigų politikos operacijoms
pagal Gairių ECB/2011/14 (1) I priedo 6.2.1 skirsnį ir taip pat atitinka
jų priimtinumo, kaip nuosavo naudojimo įkaito, sąlygas, kaip nustatyta
Gairių I priedo 6.2.3.2 skirsnyje (penktoje pastraipoje), ir kurias išleido
euro zonoje įsteigtos kredito įstaigos, yra tinkamos tiesioginiam (viena
krypčiam) pirkimui pagal POPP3. Multicédulas, kurios tinkamos pinigų
politikos operacijoms pagal Gairių ECB/2011/14 I priedo 6.2.1 skirsnį ir
kurias išleido euro zonoje įsteigtos specialios paskirties įmonės, yra
tinkamos tiesioginiam (vienakrypčiam) pirkimui pagal POPP3.

Pirmiau minėtos padengtos obligacijos yra tinkamos tiesioginiams
(vienakrypčiams) pirkimams pagal POPP3, jeigu jos atitinka tokius
papildomus reikalavimus:

1. taikomas minimalus pirmasis geriausias kredito kokybės 3 žingsnio
(CQS3, kuris šiuo metu laikomas lygiaverčiu išorinės kredito verti
nimo institucijos (IKVI) „BBB-“ reitingui ar jam lygiaverčiam)
kredito vertinimas, kuris suteiktas bent vienos IKVI, pripažintos
Eurosistemos kredito vertinimo sistemoje (EKVS);

2. kartu turimoms padengtoms obligacijoms pagal pirmąją (2) ir
antrąją (3) padengtų obligacijų pirkimo programas (atitinkamai
POPP1 ir POPP2) ir POPP3, ir kitoms Eurosistemos centrinių
bankų turimoms padengtoms obligacijoms taikomas 70 % emisijos
akcijų limitas (pagal kiekvieną tarptautinį vertybinių popierių identi
fikavimo numerį);
(1) 2011 m. rugsėjo 20 d. Gairės ECB/2011/14 dėl Eurosistemos pinigų politikos
priemonių ir procedūrų (OL L 331, 2011 12 14, p. 1).
(2) 2009 m. liepos 2 d. Sprendimas ECB/2009/16 dėl padengtų obligacijų
pirkimo programos įgyvendinimo (OL L 175, 2009 7 4, p. 18).
(3) 2011 m. lapkričio 3 d. Sprendimas ECB/2011/17 dėl antrosios padengtų
obligacijų pirkimo programos įgyvendinimo (OL L 297, 2011 11 16, p. 70).
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▼B
3. padengtos obligacijos yra išreikštos eurais, laikomos ir jomis atsis
kaitoma euro zonoje;

4. subjektų, kurių teisė dalyvauti Eurosistemos kredito operacijose
laikinai sustabdyta, išleistos padengtos obligacijos laikino teisių
sustabdymo laikotarpiu pagal POPP3 neperkamos;

5. padengtos obligacijos išleistos Kipre ir Graikijoje, kurios šiuo metu
neatitinka CQS3 vertinimo, turi minimalų turto reitingą atitinkantį
maksimalų galimą padengtų obligacijų reitingą pagal jurisdikcijos
atitinkamą IKVI tol, kol Eurosistemos kredito kokybės minimalios
ribos netaikomos įkaito tinkamumo reikalavimams dėl antrinę rinką
turinčių skolos priemonių, kurias išleido arba garantavo Graikijos
arba Kipro Vyriausybės (vadovaujantis Gairių ECB/2014/31 (1) 8
straipsnio 2 dalimi), ir joms taikomas 30 % emisijos akcijų limitas
(pagal kiekvieną tarptautinį vertybinių popierių identifikavimo
numerį), kuri būtų taikoma kartu turimoms padengtoms obligacijoms
pagal POPP1, POPP2, POPP3 ir kitoms Eurosistemos centrinių
bankų turimoms padengtoms obligacijoms, ir jeigu jos atitinka tokius
papildomus reikalavimus, kad būtų pasiektas rizikos lygiavertiš
kumas:

a) atskaitomybė kas mėnesį apie užstato fondo charakteristikas,
įskaitant paskolų lygio duomenų atskaitomybę NCB, kur įsteigtas
emitentas, taip pat programos struktūrinius aspektus ir emitento
informaciją; atitinkami NCB pateiks atskaitomybės šabloną
kitoms sandorio šalims;

b) įsipareigojimas dėl minimalaus 25 % perviršinio įkaito; atitin
kamas NCB praneš apie nuostatas dėl įsipareigojimo dėl pervir
šinio įkaito apskaičiavimo kitoms sandorio šalims;

c) valiutos apsidraudimas su kitomis sandorio šalimis, kurių reitingas
yra BBB- ar aukštesnis dėl reikalavimų išreikštų ne eurais, yra
įtrauktas į programos užstato fondą arba bent jau 95 % turto
išreikšta eurais; ir

d) užstato fonde esančių kredito reikalavimų skolininkai yra įsisteigę
euro zonoje;

6. padengtos obligacijos, kurių nuosavybės teisę išlaiko emitentas, yra
tinkamos pirkimams pagal POPP3, jeigu jos atitinka pirmiau nuro
dytus tinkamumo kriterijus.
▼M1
7. Leidžiama pirkti nominalias padengtas obligacijas, kurių pelno marža
iki termino pabaigos yra neigiama (arba kurių pelno marža yra
blogiausia iš galimų), bet lygi indėlių galimybės normai arba už ją
didesnė. Prireikus leidžiama pirkti nominalias padengtas obligacijas,
kurių pelno marža iki termino pabaigos yra neigiama (arba kurių
pelno marža yra blogiausia iš galimų), bet mažesnė už indėlių gali
mybės normą.
(1) 2014 m. liepos 9 d. Gairės ECB/2014/31 dėl papildomų laikinų priemonių,
susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu, ir
kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2007/9 (OL L 240, 2014 8 13,
p. 28).
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▼M2
8. Padengtų obligacijų emitentas nėra subjektas, priklausantis viešosios
ar privačios nuosavybės teise, a) kurio pagrindinis tikslas yra laips
niškas turto pardavimas ir veiklos užbaigimas; arba b) kuris yra turto
valdymo arba pardavimo subjektas, įsteigtas padėti restruktūrizuoti ir
(arba) pertvarkyti finansų sektorių, įskaitant turto valdymo įmones,
sukuriamas atliekant pertvarkymo veiksmus pritaikius turto atskyrimo
priemonę pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES)
Nr. 806/2014 (1) 26 straipsnį arba pagal nacionalinės teisės aktus,
kuriais įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos
2014/59/ES (2) 42 straipsnis.
▼M3
9. Padengtos obligacijos pagal POPP3 neperkamos, kai tenkinamos abi
šios sąlygos: a) jos turi sąlyginių tiesioginių išmokų (angl. condi
tional pass-through) struktūrą, kai dėl iš anksto apibrėžtų įvykių
obligacijos terminas pratęsiamas ir pereinama prie mokėjimo struk
tūros, kuri pirmiausia priklauso nuo pinigų srauto, kurį sukuria užtik
rinančio turto fondo turtas, ir b) jas išleido subjektas, turintis pirmąjį
geriausią emitento reitingą, žemesnį nei CQS3.
▼B
3 straipsnis
Tinkamos kitos sandorių šalys
POPP3 – ir tiesioginiams (vienakrypčiams) sandoriams, ir vertybinių
popierių skolinimo sandoriams dėl padengtų obligacijų laikomų
POPP3 Eurosistemos portfeliuose, tinkamos kitos sandorių šalys yra
tokios: a) vidaus kitos sandorių šalys, dalyvaujančios Eurosistemos
pinigų politikos operacijose, kaip apibrėžta Gairių ECB/2011/14 I
priedo 2.1 skirsnyje; ir b) bet kokios kitos sandorių šalys, kurias Euro
sistemos centriniai bankai naudoja savo eurais išreikštų investicinių
portfelių investavimui, įskaitant ne euro zonos kitas sandorio šalis,
kurios išleidžia padengtas obligacijas.
4 straipsnis
Baigiamoji nuostata
Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo ECB interneto
svetainėje.

(1) 2014 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES)
Nr. 806/2014, kuriuo nustatomos kredito įstaigų ir tam tikrų investicinių
įmonių pertvarkymo vienodos taisyklės ir vienoda procedūra, kiek tai susiję
su bendru pertvarkymo mechanizmu ir Bendru pertvarkymo fondu, ir iš dalies
keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010 (OL L 225, 2014 7 30, p. 1).
(2) 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/59/ES,
kuria nustatoma kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvar
kymo sistema ir iš dalies keičiamos Tarybos direktyva 82/891/EEB, direk
tyvos 2001/24/EB, 2002/47/EB, 2004/25/EB, 2005/56/EB, 2007/36/EB,
2011/35/ES, 2012/30/ES bei 2013/36/ES ir Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentai (ES) Nr. 1093/2010 bei (ES) Nr. 648/2012 (OL L 173,
2014 6 12, p. 190).

