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EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2017/2199
2017 m. lapkričio 20 d.
kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2014/40 dėl trečiosios padengtų obligacijų pirkimo
programos įgyvendinimo (ECB/2017/37)
EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 127 straipsnio 2 dalies pirmą įtrauką,
atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 12 straipsnio 1 dalies
antrą pastraipą kartu su 3 straipsnio 1 dalies pirma įtrauka ir 18 straipsnio 1 dalį,
kadangi:
(1)

Sprendimu ECB/2014/40 (1) buvo sukurta trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa (toliau – POPP3). Kartu
su turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa, viešojo sektoriaus vertybinių popierių pirkimo
antrinėse rinkose programa ir bendrovių sektoriaus pirkimo programa, POPP3 yra išplėstos turto pirkimo
programos (TPP) dalis. TPP siekiama toliau gerinti pinigų politikos perdavimo mechanizmą, skatinti kredito
teikimą euro zonos ekonomikai, palengvinti skolinimosi sąlygas namų ūkiams ir įmonėms ir vidutiniu laikotarpiu
padėti grįžti prie mažesnio kaip 2 %, bet jam artimo infliacijos lygio, suderinamo su pagrindiniu Europos
Centrinio Banko (ECB) tikslu – palaikyti kainų stabilumą;

(2)

2017 m. spalio 4 d. Valdančioji taryba nusprendė toliau tobulinti taisykles, taikytinas sprendžiant dėl padengtų
obligacijų, kurios bendrai vadinamos sąlyginių tiesioginių išmokų padengtomis obligacijomis (angl. conditional
pass-through covered bonds), tinkamumo pirkimui pagal POPP3 programą, atsižvelgiant į galimai didesnę riziką,
kurią jos kelia Eurosistemai;

(3)

todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Sprendimą ECB/2014/40,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
Dalinis pakeitimas
Sprendimo ECB/2014/40 2 straipsnis papildomas šiuo 9 punktu:
„9. Padengtos obligacijos pagal POPP3 neperkamos, kai tenkinamos abi šios sąlygos: a) jos turi sąlyginių tiesioginių
išmokų (angl. conditional pass-through) struktūrą, kai dėl iš anksto apibrėžtų įvykių obligacijos terminas
pratęsiamas ir pereinama prie mokėjimo struktūros, kuri pirmiausia priklauso nuo pinigų srauto, kurį sukuria
užtikrinančio turto fondo turtas, ir b) jas išleido subjektas, turintis pirmąjį geriausią emitento reitingą, žemesnį
nei CQS3.“
2 straipsnis
Įsigaliojimas
Šis sprendimas įsigalioja 2018 m. vasario 1 d.

Priimta Frankfurte prie Maino 2017 m. lapkričio 20 d.
ECB valdančiosios tarybos vardu
ECB Pirmininkas
Mario DRAGHI

(1) 2014 m. spalio 15 d. Sprendimas ECB/2014/40 dėl trečiosios padengtų obligacijų pirkimo programos įgyvendinimo (OL L 335,
2014 11 22, p. 22).

