L 175/18

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

2009 7 4

EUROPOS CENTRINIS BANKAS
EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS
2009 m. liepos 2 d.
dėl padengtų obligacijų pirkimo programos įgyvendinimo
(ECB/2009/16)
(2009/522/EB)
b) palengvinant kredito įstaigų ir įmonių finansavimo
sąlygas; c) paraginant kredito įstaigas išlaikyti ir padidinti
savo skolinimą klientams; ir d) pagerinant rinkos likvi
dumą svarbiuose privačių skolos vertybinių popierių
rinkos segmentuose.

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos
105 straipsnio 2 dalies pirmą įtrauką,
(3)

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos
centrinio banko statutą (toliau – ECBS statutas), ypač į jo
12 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą kartu su 3 straipsnio
1 dalies pirma įtrauka ir 18 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

Kaip bendros pinigų politikos dalis, Eurosistemos cen
trinių bankų tinkamų padengtų obligacijų tiesioginis
(vienkryptis) pirkimas pagal programą turėtų būti įgyven
dinamas vienodu būdu, laikantis šio sprendimo sąlygų,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis
Padengtų obligacijų tiesioginio (vienakrypčio) pirkimo
nustatymas ir apimtis

(1)

Pagal ECBS statuto 18 straipsnio 1 dalį eurą įsivedusių
valstybių narių nacionaliniai centriniai bankai (toliau –
NCB) ir Europos centrinis bankas (ECB) (toliau kartu –
Eurosistemos centriniai bankai) gali veikti finansų
rinkose, be kita ko, tiesiogiai (vienakrypčiai) (outright)
pirkdami ir parduodami apyvartines priemones.

(2)

2009 m. gegužės 7 d. ir 2009 m. birželio 4 d. Valdan
čioji taryba nusprendė, kad atsižvelgiant į esamas rinkoje
vyraujančias išimtines aplinkybes, turėtų būti inicijuota
programa (toliau – padengtų obligacijų pirkimo
programa arba programa), pagal kurią NCB ir išimtinai
ECB tiesiogiai su kitomis sandorio šalimis gali, atsižvelg
dami į jiems priskirtą dalį, tiesiogiai (vienakrypčiai) pirkti
tinkamas padengtas obligacijas. Eurosistemos centriniai
bankai ketina įgyvendinti padengtų obligacijų pirkimo
programą palaipsniui, atsižvelgdami į rinkos sąlygas ir
Eurosistemos pinigų politikos poreikius. Šiais pirkimais
yra siekiama prisidėti: a) padedant tebevykstančiam
nuosmukiui pinigų rinkos terminuotų palūkanų srityje;

Eurosistema sukūrė programą, pagal kurią Eurosistemos centri
niai bankai perka tinkamas padengtas obligacijas už siektiną
nominalią 60 bilijonų EUR sumą. Pagal programą Eurosistemos
centrinis bankas gali nuspręsti pirkti tinkamas padengtas obli
gacijas iš tinkamų kitų sandorio šalių pirminėse ir antrinėse
rinkose, laikydamiesi šiame sprendime numatytų tinkamumo
kriterijų. 2000 m. rugpjūčio 31 d. Gairės ECB/2000/7 dėl Euro
sistemos pinigų politikos priemonių ir procedūrų (1) netaikomos
Eurosistemos centrinio banko padengtų obligacijų tiesioginiam
(vienakrypčiam) pirkimui pagal programą.

2 straipsnis
Padengtų obligacijų tinkamumo kriterijai
Padengtos obligacijos, kurios yra: a) tinkamos pinigų politikos
operacijoms, kaip apibrėžta Gairėse ECB/2000/7; b) išreikštos
eurais; c) išleistos euro zonoje įsteigtų kredito įstaigų arba kitų
euro zonoje įsteigtų subjektų, atitinkančių 4 punkte nustatytas
sąlygas; ir d) laikomos ir jomis atsiskaitoma euro zonoje, yra
tinkamos tiesioginiam (vienakrypčiam) pirkimui pagal
programą, jeigu jos atitinka tokius papildomus reikalavimus:
(1) OL L 310, 2000 12 11, p. 1.
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1. Jos yra arba i) padengtos obligacijos, išleistos vadovaujantis
KIPVPS direktyvos (1) 22 straipsnio 4 dalyje nustatytais krite
rijais (toliau – KIPVPS atitinkančios padengtos obligacijos),
arba ii) struktūrinės padengtos obligacijos, kurias Eurosis
temos centrinis bankas išimtinai savo nuožiūra laiko teikian
čiomis tokias garantijas, kurios yra panašios į KIPVPS atitin
kančių padengtų obligacijų garantijas.
2. Kiekviena padengtų obligacijų emisija, kaip taisyklė, yra mini
malaus 500 milijonų EUR emisijos dydžio. Ypatingais atve
jais Eurosistemos centrinis bankas gali nuspręsti tiesiogiai
(vienakrypčiai) pirkti padengtas obligacijas, kurių emisijos
dydis yra mažesnis nei 500 milijonų EUR, jeigu emisijos
dydis yra ne mažesnis kaip 100 milijonų EUR, kai toks
Eurosistemos centrinis bankas išimtinai savo nuožiūra
nusprendžia, kad toks pirkimas reikalingas dėl ypatingų
rinkos aplinkybių arba rizikos valdymo sumetimais.
3. Padengtų obligacijų emisija, kaip taisyklė, yra ne mažesnio
kaip „AA“ reitingo ar jo ekvivalento, suteikto bent vienos iš
didžiausių reitingų agentūrų.
4. Jei padengtos obligacijos emitentas yra euro zonoje įsteigtas
subjektas (išskyrus kredito įstaigą), sąlygos yra tokios: i) toks
subjektas išleidžia tik padengtas obligacijas, ir ii) euro zonoje
įsteigta kredito įstaiga užtikrina padengtas obligacijos atitin
kamam Eurosistemos centiniam bankui tinkamu būdu, arba,
pasirinktinai, jos turi panašaus pobūdžio garantijas, kurios
tenkina atitinkamo Eurosistemos centrinio banko reikala
vimus.

(1) 1985 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyva 85/611/EEB dėl įstatymų
ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perlei
džiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo
(OL L 375, 1985 12 31, p. 3).
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5. Padengtos obligacijos išleidžiamos laikantis euro zonos vals
tybėje narėje galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių
padengtas obligacijas. Struktūrinių padengtų obligacijų atveju
padengtų obligacijų dokumentams taikoma teisė yra euro
zonos valstybės narės teisė.
3 straipsnis
Tinkamos kitos sandorio šalys
Padengtų obligacijų pirkimo programai tinkamos kitos sandorio
šalys yra tokios: a) vidaus kitos sandorio šalys, dalyvaujančios
Eurosistemos pinigų politikos operacijose, kaip apibrėžta Gairių
ECB/2000/7 I priedo 2.1 skirsnyje; ir b) bet kokios kitos euro
zonoje įsteigtos (arba įsteigimo būdu, arba per filialą) kitos
sandorio šalys, kurias Eurosistemos centrinis bankas naudoja
savo eurais išreikštų investicinių portfelių investavimui.
4 straipsnis
Baigiamosios nuostatos
1.
Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo ECB
tinklavietėje.
2.

Šis sprendimas taikomas iki 2010 m. birželio 30 d.

Priimta Liuksemburge 2009 m. liepos 2 d.
ECB pirmininkas
Jean-Claude TRICHET

