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EIROPAS CENTRĀLĀ BANKA
EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS
(2009. gada 2. jūlijs)
par nodrošināto obligāciju pirkšanas programmas īstenošanu
(ECB/2009/16)
(2009/522/EK)
klientiem izsniegto aizdevumu apjomu un d) uzlabot
tirgus likviditāti privāto parāda vērtspapīru tirgus svarīgos
segmentos.

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā
105. panta 2. punkta pirmo ievilkumu,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas
Centrālās bankas Statūtus (turpmāk – “ECBS Statūti”) un jo
īpaši to 12.1. panta otro daļu saistībā ar 3.1. panta pirmo
ievilkumu, kā arī 18.1. pantu,

(3)

Eurosistēmas centrālo banku saskaņā ar programmu
veiktā atbilstošu nodrošināto obligāciju tiešā pirkšana,
kas ir daļa no vienotās monetārās politikas, tiek īstenota
vienoti un saskaņā ar šā lēmuma noteikumiem,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants
tā kā:

Nodrošināto obligāciju tiešas pirkšanas programmas
izveide un darbības joma

(1)

Saskaņā ar ECBS Statūtu 18.1. pantu to dalībvalstu nacio
nālās centrālās bankas (turpmāk – “NCB”), kas ieviesušas
euro, un Eiropas Centrālā banka (ECB) (turpmāk kopā –
“Eurosistēmas centrālās bankas”) var darboties finanšu
tirgos, t. sk. tieši pērkot un pārdodot tirgojamus instru
mentus.

(2)

ECB Padome 2009. gada 7. maijā, kā arī 2009. gada
4. jūnijā nolēma, ka, ņemot vērā pašreizējos tirgū
valdošos ārkārtas apstākļus, jāuzsāk programma (turpmāk
– “nodrošināto obligāciju pirkšanas programma” jeb
“programma”), kuras ietvaros NCB un, ārkārtas gadī
jumos, ECB, ievērojot tām noteikto daļu, var tieši pirkt
atbilstošas nodrošinātās obligācijas, nepastarpināti sazino
ties ar darījuma partneriem. Eurosistēmas centrālās
bankas nodrošināto obligāciju pirkšanas programmu
vēlas īstenot pakāpeniski, ņemot vērā apstākļus tirgū un
Eurosistēmas monetārās politikas vajadzības. Šo pirkumu
mērķis ir: a) veicināt jau notiekošo naudas tirgus termiņ
darījumu procentu likmju pazemināšanos, b) atvieglot
finansēšanas nosacījumus kredītiestādēm un uzņēmu
miem, c) mudināt kredītiestādes saglabāt un paplašināt

Eurosistēma ir izveidojusi programmu, kuras ietvaros Eurosis
tēmas centrālās bankas pērk atbilstošas nodrošinātās obligācijas
60 mljrd. euro plānotajā nominālvērtībā. Saskaņā ar programmu
Eurosistēmas centrālā banka var lemt par atbilstošu nodrošināto
obligāciju pirkšanu no atbilstošiem darījuma partneriem sākot
nējos vai otrreizējos tirgos, ievērojot šajā lēmumā noteiktos
atbilstības kritērijus. Uz nodrošināto obligāciju tiešo pirkšanu,
ko Eurosistēmas centrālās bankas veic programmas ietvaros,
neattiecas 2000. gada 31. augusta Pamatnostādne ECB/2000/7
par Eurosistēmas monetārās politikas instrumentiem un proce
dūrām (1).

2. pants
Nodrošināto obligāciju atbilstības kritēriji
Nodrošinātās obligācijas: a) kas ir atbilstošas monetārās politikas
operācijām, kā tas definēts Pamatnostādnē ECB/2000/7, b) kas
denominētas euro, c) ko emitējušas euro zonā reģistrētas kre
dītiestādes vai citi euro zonā reģistrēti uzņēmumi, kas atbilst
4. punktā izklāstītajiem nosacījumiem, un d) kas tiek turētas
un par kurām norēķinus veic euro zonā, ir atbilstošas tiešai
pirkšanai programmas ietvaros ar nosacījumu, ka tās atbilst
šādām papildu prasībām:
(1) OV L 310, 11.12.2000., 1. lpp.
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1) Tās ir i) nodrošinātās obligācijas, kas emitētas atbilstoši
UCITS direktīvas (1) 22. panta 4. punktā izklāstītajiem kritē
rijiem (turpmāk – “UCITS atbilstošas nodrošinātās obligā
cijas”), vai ii) strukturētas nodrošinātās obligācijas, ko Euro
sistēmas centrālā banka pēc savas izvēles uzskata par tādām,
kas sniedz UCITS atbilstošām nodrošinātajām obligācijām
līdzvērtīgu drošību.
2) Katras nodrošināto obligāciju emisijas minimālajam
apmēram parasti jābūt vismaz 500 milj. euro. Īpašos gadī
jumos Eurosistēmas centrālā banka var pieņemt lēmumu tieši
pirkt nodrošinātās obligācijas, kuru emisijas apmērs ir
mazāks par 500 milj. euro, ar nosacījumu, ka emisijas
apmērs ir lielāks par 100 milj. euro, ja šī Eurosistēmas
centrālā banka lemj, ka šāds pirkums nepieciešams īpašu
tirgus apstākļu vai riska pārvaldības apsvērumu dēļ.
3) Nodrošināto obligāciju emisijas minimālajam reitingam
parasti jābūt vismaz “AA” reitingam vai tam līdzvērtīgam
reitingam, ko piešķīrusi vismaz viena no galvenajām reitinga
aģentūrām.
4) Ja nodrošinātās obligācijas emitents ir euro zonā reģistrēts
uzņēmums (kas nav kredītiestāde), tiek piemērots nosacī
jums, ka i) šāds uzņēmums emitē tikai nodrošinātās obligā
cijas un ka ii) nodrošinātās obligācijas no attiecīgās Eurosis
tēmas centrālās bankas viedokļa pienācīgā veidā garantējusi
euro zonā reģistrēta kredītiestāde vai, alternatīvi, uz tām
attiecas līdzīgi drošības pasākumi, kas atbilst attiecīgās Euro
sistēmas centrālās bankas prasībām.
5) Nodrošinātajām obligācijām jābūt emitētām saskaņā ar
nodrošinātās obligācijas reglamentējošiem tiesību aktiem,

(1) Padomes 1985. gada 20. decembra Direktīva 85/611/EEK par
normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārve
damu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU)
(OV L 375, 31.12.1985., 3. lpp.).
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kas ir spēkā euro zonas dalībvalstī. Strukturēto nodrošināto
obligāciju gadījumā normatīvajiem aktiem, kas reglamentē
nodrošināto obligāciju dokumentāciju, jābūt euro zonas
dalībvalsts normatīvajiem aktiem.
3. pants
Atbilstošie darījuma partneri
Šādi darījuma partneri ir nodrošināto obligāciju pirkšanas
programmas atbilstošie darījuma partneri: a) iekšzemes darījuma
partneri, kas piedalās Eurosistēmas monetārās politikas operā
cijās, kā tas noteikts Pamatnostādnes ECB/2000/7 I pielikuma
2.1. iedaļā, un b) citi euro zonā reģistrēti (kā uzņēmums vai
filiāle) darījuma partneri, ko Eurosistēmas centrālā banka
izmanto savu euro denominēto vērtspapīru portfeļu ieguldīšanai.
4. pants
Nobeiguma noteikumi
1.
Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicē
šanas ECB tīmekļa vietnē.
2.

Šo lēmumu piemēro līdz 2010. gada 30. jūnijam.

Luksemburgā, 2009. gada 2. jūlijā
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