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РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА
от 3 ноември 2011 година
относно изпълнението на втората програма за закупуване на обезпечени облигации
(ЕЦБ/2011/17)
(2011/744/ЕС)
сиране за кредитни институции и предприятия; и б)
насърчаване на кредитните институции да поддържат и
разширяват кредитирането за техни клиенти.

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския
съюз, и по-специално член 127, параграф 2, първо тире от него,

Като част от единната парична политика, окончателните
покупки на допустими обезпечени облигации от
централните банки от Евросистемата по втората
програма следва да се извършват по еднакъв начин в
съответствие с настоящото решение,

(4)

като взе предвид Устава на Европейската система на централните
банки и на Европейската централна банка, и по-специално член
12.1, втора алинея във връзка с член 3.1, първо тире и член
18.1 от него,
РЕШИ:

като има предвид, че:
(1)

(2)

(3)

Съгласно член 18.1 от Устава на Европейската система на
централните банки и на Европейската централна банка
(наричан по-долу „Устав на ЕСЦБ“), Европейската
централна банка (ЕЦБ) заедно с националните централни
банки на държавите-членки, чиято валута е еврото
(наричани по-долу „НЦБ“) могат да участват на финан
совите пазари, наред с останалите начини, посредством
окончателни покупки и продажби на търгуеми
инструменти.
На 7 май 2009 г. и впоследствие на 4 юни и 18 юни
2009 г. Управителният съвет реши, с оглед на изключи
телните обстоятелства, преобладаващи на пазара по това
време, да инициира програма за закупуване на обезпечени
облигации (наричана по-долу „програмата“), с обща целева
номинална стойност от 60 милиарда евро в съответствие с
Решение ЕЦБ/2009/16 от 2 юли 2009 г. относно изпъл
нението на програмата за закупуване на обезпечени
облигации (1). Съгласно програмата, НЦБ, и поизключение ЕЦБ, чрез пряк контакт с контрагентите
могат да решат съобразно разпределения им дял да
закупят допустими обезпечени облигации окончателно
от допустими контрагенти на първичния и вторичния
пазар. Имайки предвид нуждите на паричната политика
на Евросистемата и целите на покупките на обезпечени
облигации, програмата беше замислена като временна
мярка за 12-месечен период и изтече на 30 юни 2010 г.
Управителният съвет реши, че следва да се инициира
втора програма за закупуване на обезпечени облигации
(наричана по-долу „втората програма“). Централните
банки от Евросистемата възнамеряват да приведат в
изпълнение втората програма постепенно, като взимат
предвид условията на пазара и нуждите на паричната
политика на Евросистемата. Втората програма има за цел
да допринесе за: а) облекчаване на условията за финан

(1) ОВ L 175, 4.7.2009 г., стр. 18.

Член 1
Установяване и обхват на окончателната покупка на
обезпечени облигации
Евросистемата създаде втората програма, съгласно която
централните банки от Евросистемата закупуват допустими обез
печени облигации с целева номинална стойност от 40 милиарда
евро. Съгласно втората програма централни банки от Евросис
темата могат да закупят допустими обезпечени облигации от
допустими контрагенти на първичния и вторичния пазар в съот
ветствие с критериите за допустимост, които се съдържат в
настоящото решение. Насоки ЕЦБ/2000/7 от 31 август
2000 г. относно инструментите и процедурите на паричната
политика на Евросистемата (2) не се прилагат за окончателните
покупки на обезпечени облигации от централна банка на Евро
системата по втората програма.
Член 2
Критерии за допустимост на обезпечени облигации
Обезпечените облигации, които са: а) допустими за операциите
на паричната политика, както е посочено в Насоки ЕЦБ/2000/7;
б) деноминирани в евро; и в) държани в еврозоната и чийто
сетълмент се извършва в еврозоната, са допустими за окон
чателна покупка по втората програма, при условие че
отговарят на следните допълнителни изисквания:
1. Те представляват или: а) обезпечени облигации, емитирани в
съответствие с критериите, изложени в член 52, параграф 4
от Директива 2009/65/ЕО (3) (наричани по-долу „обезпечени
облигации, съответстващи на Директивата за ПКИПЦК“), или
б) структурирани обезпечени облигации, които предлагат
обезпечения, подобни на обезпечените облигации, съот
ветстващи на Директивата за ПКИПЦК, както е определено
в приложение I, раздел 6.2.3 от Насоки ЕЦБ/2000/7.
(2) ОВ L 310, 11.12.2000 г., стр. 1.
(3) Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от
13 юли 2009 г. относно координирането на законовите, подзако
новите и административните разпоредби относно предприятията за
колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК)
(ОВ L 302, 17.11.2009 г., стр. 32).
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2. Всяка емисия на обезпечени облигации има минимален
емисионен обем от 300 милиона евро.
3. Емисията на обезпечените облигации има минимален рейтинг
„BBB-“ или друг еквивалентен рейтинг, присъден от поне една
от основните агенции за кредитен рейтинг.
4. Обезпечените облигации се емитират съгласно законодател
ството, което урежда обезпечените облигации и е в сила в
държава-членка от еврозоната. В случая на структурирани
обезпечени облигации законодателството, уреждащо докумен
тацията за обезпечените облигации, е законодателството на
държава-членка от еврозоната.
5. Емисията на обезпечени облигации има максимален остатъчен
матуритет 10,5 години към момента на закупуването на
ценната книга.
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политика на Евросистемата, както е определено в приложение
I, раздел 2.1 от Насоки ЕЦБ/2000/7; и б) други контрагенти,
които централни банки от Евросистемата използват за инвес
тиране на своите инвестиционни портфейли, деноминирани в
евро.

Член 4
Заключителни разпоредби
1.
Настоящото решение влиза в сила в деня след публику
ването му на уебсайта на ЕЦБ.

2.

Настоящото решение се прилага до 31 октомври 2012 г.

Съставено във Франкфурт на Майн на 3 ноември 2011 година.
Член 3
Допустими контрагенти
Следните контрагенти са допустими по втората програма: а)
местни контрагенти, участващи в операциите на паричната

Председател на ЕЦБ
Mario DRAGHI

