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Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo
tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas
datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS (ES) 2016/948

►B

(2016. gada 1. jūnijs)
par uzņēmumu sektora aktīvu iegādes programmas īstenošanu (ECB/2016/16)
(OV L 157, 15.6.2016., 28. lpp.)
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EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS (ES) 2016/948
(2016. gada 1. jūnijs)
par uzņēmumu sektora aktīvu iegādes programmas īstenošanu
(ECB/2016/16)
1. pants
Uzņēmumu obligāciju tiešas iegādes programmas izveide un
piemērošanas joma
Ar šo tiek izveidota USAIP. USAIP ietvaros noteiktas Eurosistēmas
centrālās bankas var no atbilstošiem darījuma partneriem iegādāties
atbilstošas uzņēmumu obligācijas sākotnējos un otrreizējos tirgos, bet
3. panta 1. punktā definētās valsts sektora uzņēmumu obligācijas var
iegādāties tikai otrreizējos tirgos, ievērojot noteiktus nosacījumus.

2. pants
Uzņēmumu obligāciju atbilstības kritēriji
Lai uzņēmumu emitēti tirgojami parāda vērtspapīri būtu atbilstoši tiešai
iegādei USAIP ietvaros, tie atbilst Eurosistēmas kredītoperācijām
noteiktajiem tirgojamo aktīvu atbilstības kritērijiem saskaņā ar Eiropas
Centrālās bankas Pamatnostādnes (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) (1)
4. daļu un šādām papildu prasībām.

1. Tirgojama parāda instrumenta emitents:

a) ir reģistrēts dalībvalstī, kuras valūta ir euro;

b) nav kredītiestāde, kas definēta Pamatnostādnes (ES) 2015/510
(ECB/2014/60) 2. panta 14. punktā;

c) tam nav mātesuzņēmuma, kas definēts Eiropas Parlamenta un
Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 (2) 4. panta 1. punkta 15.
apakšpunktā un kas ir kredītiestāde, kā tā definēta Pamatnostād
nes (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) 2. panta 14. punktā

d) tam nav mātesuzņēmuma, uz kuru attiecas ārpus euro zonas
banku uzraudzība;
(1) Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne (ES) 2015/510 (2014. gada
19. decembris) par Eurosistēmas monetārās politikas regulējuma īstenošanu
(ECB/2014/60) (OV L 91, 2.4.2015., 3. lpp.).
(2) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada
26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un iegul
dījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV
L 176, 27.6.2013., 1. lpp.).
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e) nav uzraudzītā iestāde, kas definēta Eiropas Centrālās bankas
Regulas (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) (1) 2. panta 20. punktā,
vai uzraudzītās grupas dalībnieks, kas definēta Regulas (ES)
Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 2. panta 21. punkta b) apakšpunktā,
un kas abos gadījumos iekļauts ECB interneta vietnē publicētajā
sarakstā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17)
49. panta 1. punktu, kā arī nav šādu uzraudzīto iestāžu vai uzrau
dzīto grupu dalībnieku filiāle, kas definēta Regulas (ES)
Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 16. apakšpunktā;

f) nav ieguldījumu sabiedrība, kas definēta Eiropas Parlamenta un
Padomes Direktīvas 2014/65/ES (2) 4. panta 1. punkta 1) apakš
punktā;

g) nav emitējusi ar aktīviem nodrošinātus vērtspapīrus, kas definēti
Pamatnostādnes (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) 2. panta
3. punktā;

h) nav emitējusi multi cédula, kas definēti Pamatnostādnes (ES)
2015/510 (ECB/2014/60) 2. panta 62. punktā;

i) nav emitējusi strukturētas nodrošinātās obligācijas, kas definētas
Pamatnostādnes (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) 2. panta
88. punktā;

j) nav aktīvu pārvaldības struktūra, kas radusies aktīvu nodalīšanas
instrumenta piemērošanas rezultātā noregulējuma darbības
ietvaros saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas
(ES) Nr. 806/2014 (3) 26. pantu vai nacionālajiem tiesību aktiem,
ar kuriem īstenot Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas
2014/59/ES (4) 42. pantu;

k) nav nacionālais aktīvu pārvaldības un atsavināšanas fonds, kas
izveidots, lai atbalstītu finanšu sektora restrukturizāciju un/vai
noregulējumu (5); un

l) nav emitents, kas ir atbilstošs VSIP.
(1) Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) Nr. 468/2014 (2014. gada 16. aprīlis),
ar ko izveido Vienotā uzraudzības mehānisma pamatstruktūru Eiropas
Centrālās bankas sadarbībai ar nacionālajām kompetentajām un norīkotajām
iestādēm (VUM pamatregula) (ECB/2014/17) (OV L 141, 14.5.2014.,
1. lpp.).
(2) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/65/ES (2014. gada 15. maijs)
par finanšu instrumentu tirgiem un grozījumiem Direktīvā 2002/92/EK un
Direktīvā 2011/61/ES (OV L 173, 12.6.2014., 349. lpp.).
(3) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 806/2014 (2014. gada
15. jūlijs), ar ko izveido vienādus noteikumus un vienotu procedūru kredī
tiestāžu un noteiktu ieguldījumu brokeru sabiedrību noregulējumam, izman
tojot vienotu noregulējuma mehānismu un vienotu noregulējuma fondu, un
groza Regulu (ES) Nr. 1093/2010 (OV L 225, 30.7.2014., 1. lpp.).
(4) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/59/ES (2014. gada
15. maijs), ar ko izveido kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību
atveseļošanas un noregulējuma režīmu un groza Padomes Direktīvu
82/891/EEK un Direktīvas 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK,
2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/ES, 2012/30/ES un 2013/36/ES, un
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1093/2010 un (ES)
Nr. 648/2012 (OV L 173, 12.6.2014., 190. lpp.).
(5) Šādu iestāžu saraksts ir publicēts ECB interneta vietnē www.ecb.europa.eu.
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2. Tirgojamā parāda instrumenta, to iegādājoties attiecīgajai Eurosis
tēmas centrālajai bankai, minimālais atlikušais termiņš ir 6 mēneši
un maksimālais atlikušais termiņš ir 30 gadi un 364 dienas.

3. Atkāpjoties no Pamatnostādnes (ES) 2015/510 (ECB/2014/60)
59. panta 5. punkta tirgojamā parāda instrumenta kredītkvalitātes
prasību izvērtēšanā tiks ņemta vērā tikai kredītnovērtējuma informā
cija, ko sniegusi Eurosistēmas kredītnovērtējuma sistēmā atzīta ārējā
kredītnovērtējuma iestāde.

4. Tirgojamais parāda instruments ir denominēts euro.

▼M1
5. Ir atļauta uzņēmumu obligāciju iegāde par nominālvērtību ar nega
tīvu ienesīgumu (vai zemāko iespējamo ienesīgumu), kas ir vienāds
vai augstāks par noguldījumu iespējas procentu likmi. Uzņēmumu
obligāciju iegāde par nominālvērtību ar negatīvu ienesīgumu (vai
zemāko iespējamo ienesīgumu), kas ir zemāks par noguldījumu
iespējas procentu likmi, ir atļauta, ciktāl nepieciešams.

▼B
3. pants
Valsts sektora uzņēmumu obligāciju iegāžu izpildes ierobežojumi
1.
Šajā lēmumā “valsts sektora uzņēmumu obligācija” ir uzņēmuma
obligācija, kura atbilst 2. panta prasībām un kuru emitējis valsts sektora
uzņēmums Padomes regulas (EK) Nr. 3603/93 (1) 8. panta izpratnē.

2.
Lai ļautu noteikt valsts sektora uzņēmumu obligāciju tirgus cenu,
ECB Padomes noteiktā laika posmā nav atļauts iegādāties jaunas
emisijas vai papildinājuma valsts sektora uzņēmumu obligācijas vai
valsts sektora uzņēmumu obligācijas, kuras emitējusi tā pati iestāde
vai iestādes, kas ietilps emitenta grupā, un kuru termiņi beigas ir
vienādas vai nedaudz agrākas vai vēlākas par jaunas emisijas vai papil
dinājuma valsts sektora uzņēmumu obligāciju termiņu.

4. pants
Iegāžu ierobežojumi
1.
Pēc turējumu konsolidēšanas visos Eurosistēmas centrālo banku
portfeļos USAIP ietvaros piemēro emisijas proporcijas ierobežojumu
katram starptautiskajam vērtspapīru identifikācijas numuram. Emisijas
proporcijas ierobežojums katram starptautiskajam vērtspapīru identifikā
cijas numuram ir 70 % visām uzņēmumu obligācijām, kas nav valsts
sektora uzņēmumu obligācijas.
(1) Padomes Regula (EK) Nr. 3603/93 (1993. gada 13. decembris), ar ko precizē
definīcijas, lai piemērotu Līguma 104. pantā un 104.b panta 1. punktā
minētos aizliegumus (OV L 332, 31.12.1993., 1. lpp.).
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Noteiktos gadījumos var piemērot zemāku emisijas proporcijas ierobe
žojumu, t. sk. attiecībā uz valsts sektora uzņēmumu obligācijām vai
saistībā ar riska pārvaldības jautājumiem. Ar valsts sektora uzņēmumu
obligācijām rīkojas veidā, kas atbilst tām piemērotajiem noteikumiem
VSIP ietvaros.

2.
Eurosistēma atbilstošajām uzņēmumu obligācijām piemēro pienā
cīgas kredītriska un pienācīgas rūpības procedūras.

3.
Eurosistēma nosaka iegāžu papildu ierobežojumus emitentu
grupām, pamatojoties uz dalījumu, kas saistīts ar emitenta grupas tirgus
kapitalizāciju, lai nodrošinātu iegāžu sadali visiem emitentiem un
emitentu grupām.

5. pants
Iegāžu veicējas Eurosistēmas centrālās bankas
Eurosistēmas centrālās bankas, kuras iegādājas uzņēmumu obligācijas
USAIP ietvaros, norāda sarakstā, kuru publicē ECB interneta vietnē.
Eurosistēma piemēro specializācijas sistēmu USAIP ietvaros iegādāto
uzņēmumu obligāciju sadalei, pamatojoties uz emitenta reģistrācijas
valsti. ECB Padome atļauj ad hoc novirzes no specializācijas sistēmas,
ja pastāv objektīvi apsvērumi, kas traucē sistēmas ieviešanu, vai ja šādas
novirzes ir ieteicamas, lai sasniegtu USAIP vispārējos monetārās poli
tikas mērķus. Katra noteiktā Eurosistēmas centrālā banka iegādājas tikai
atbilstošas uzņēmumu obligācijas, ko emitējuši emitenti, kuri reģistrēti
noteiktās euro zonas dalībvalstīs. Atbilstošo uzņēmumu obligāciju
emitentu reģistrācijas valstu ģogrāfisko iedalījumu attiecībā uz
noteiktām Eurosistēmas centrālajām bankām norāda sarakstā, kuru
publicē ECB interneta vietnē.

6. pants
Atbilstošie darījuma partneri
Šādi darījuma partneri ir atbilstoši USAIP darījuma partneri attiecībā uz
tiešiem darījumiem un attiecībā uz vērtspapīru aizdošanas darījumiem ar
uzņēmumu obligācijām, kas ir Eurosistēmas USAIP portfeļos:

a) iestādes, kas atbilst dalībai Eurosistēmas monetārās politikas operā
cijās noteiktajiem atbilstības kritērijiem saskaņā ar Pamatnostādnes
(ES) 2015/510 (ECB/2014/60) 55. pantu; un

b) citi darījuma partneri, ko Eurosistēmas centrālās bankas izmanto
savu euro denominēto vērtspapīru portfeļu ieguldīšanai.
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7. pants
Vērtspapīru aizdošanas darījumi
Lai nodrošinātu USAIP efektivitāti, Eurosistēmas centrālās bankas,
kuras USAIP ietvaros iegādājas uzņēmumu obligācijas, dara USAIP
ietvaros iegādātos vērtspapīrus pieejamus aizdošanai, tostarp iesaistī
šanai repo darījumos.
8. pants
Nobeiguma noteikumi
Šis lēmums stājas spēkā 2016. gada 6. jūnijā.

