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EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS
2011 m. lapkričio 3 d.
dėl antrosios padengtų obligacijų pirkimo programos įgyvendinimo
(ECB/2011/17)
(2011/744/ES)
Antrąja programa yra siekiama prisidėti: a) palengvinant
kredito įstaigų ir įmonių finansavimo sąlygas; ir b) para
ginant kredito įstaigas išlaikyti ir padidinti skolinimą savo
klientams;

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos
127 straipsnio 2 dalies pirmą įtrauką,
(4)

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 dalimi,

kadangi:

kaip bendros pinigų politikos dalis, Eurosistemos cent
rinių bankų tinkamų padengtų obligacijų tiesioginis
(vienakryptis) pirkimas pagal antrąją programą turėtų
būti įgyvendintas vienodu būdu, laikantis šio sprendimo,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

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

(1)

pagal Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Cent
rinio Banko statuto (toliau – ECBS statutas) 18 straipsnio
1 dalį Europos Centrinis Bankas (ECB) kartu su valstybių
narių, kurių valiuta yra euro, nacionaliniais centriniais
bankais (toliau – NCB) 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. ir 18 d.
Valdančioji taryba, atsižvelgdama į tuo metu rinkoje vyra
vusias išimtines aplinkybes, nusprendė inicijuoti padengtų
obligacijų pirkimo programą (toliau – programa) už
bendrą siektiną nominalią 60 milijardų EUR sumą
pagal 2009 m. liepos 2 d. Sprendimą ECB/2009/16 dėl
padengtų obligacijų pirkimo programos įgyvendinimo (1).
Pagal programą NCB ir, išimtinai, ECB tiesiogiai su
kitomis sandorių šalimis gali nuspręsti, atsižvelgdami į
jiems priskirtą dalį, tiesiogiai (vienakrypčiai) pirkti
tinkamas padengtas obligacijas iš tinkamų kitų sandorių
šalių pirminėse ir antrinėse rinkose. Atsižvelgiant į Euro
sistemos pinigų politikos poreikius ir padengtų obligacijų
pirkimų tikslus, programa buvo sukurta kaip laikina prie
monė dvylikos mėnesių laikotarpiui ir pasibaigė 2010 m.
birželio 30 d.;

(3)

Valdančioji taryba nusprendė, kad turėtų būti inicijuota
antroji padengtų obligacijų pirkimo programa (toliau –
antroji programa). Eurosistemos centriniai bankai ketina
įgyvendinti antrąją programą palaipsniui, atsižvelgdami į
rinkos sąlygas ir Eurosistemos pinigų politikos poreikius.

(1) OL L 175, 2009 7 4, p. 18.

Eurosistema sukūrė antrąją programą, pagal kurią Eurosistemos
centriniai bankai perka tinkamas padengtas obligacijas už siek
tiną nominalią 40 milijardų EUR sumą. Pagal antrąją programą
tinkamos padengtos obligacijos Eurosistemos centrinių bankų
gali būti perkamos iš tinkamų kitų sandorių šalių pirminėse ir
antrinėse rinkose laikantis šiame sprendime numatytų tinka
mumo kriterijų. 2000 m. rugpjūčio 31 d. Gairės ECB/2000/7
dėl Eurosistemos pinigų politikos priemonių ir procedūrų (2)
netaikomos Eurosistemos centrinio banko padengtų obligacijų
tiesioginiam (vienakrypčiam) pirkimui pagal antrąją 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; ir c) laikomos ir jomis atsiskaitoma euro zonoje, yra
tinkamos tiesioginiam (vienakrypčiam) pirkimui pagal antrąją
programą, jeigu jos atitinka tokius papildomus reikalavimus:

1) Jos yra arba: a) padengtos obligacijos, išleistos vadovaujantis
Direktyvos 2009/65/EB (3) 52 straipsnio 4 dalyje nustatytais
kriterijais (toliau – KIPVPS atitinkančios padengtos obliga
cijos), arba b) struktūrinės padengtos obligacijos, teikiančios
tokias garantijas, kurios yra panašios į KIPVPS atitinkančių
padengtų obligacijų garantijas, kaip numatyta Gairių
ECB/2000/7 I priedo 6.2.3 skirsnyje.
(2) OL L 310, 2000 12 11, p. 1.
(3) 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva
2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio
investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais
(KIPVPS), derinimo (OL L 302, 2009 11 17, p. 32).
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2) Kiekviena padengtų obligacijų emisija yra minimalaus 300
milijonų EUR emisijos dydžio.
3) Padengtų obligacijų emisija yra ne mažesnio kaip „BBB-“
reitingo ar jo ekvivalento, suteikto bent vienos iš didžiausių
reitingų agentūrų.
4) 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.
5) Padengtų obligacijų emisijos maksimalus likęs terminas
vertybinio popieriaus pirkimo metu yra 10,5 metų.
3 straipsnis

L 297/71

politikos operacijose, kaip apibrėžta Gairių ECB/2000/7 I priedo
2.1 skirsnyje; ir b) bet kokios kitos sandorių šalys, kurias Euro
sistemos centriniai bankai naudoja savo eurais išreikštų inves
ticinių portfelių investavimui.

4 straipsnis
Baigiamosios nuostatos
1.
Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo ECB
interneto svetainėje.

2.

Šis sprendimas taikomas iki 2012 m. spalio 31 d.

Priimta Frankfurte prie Maino 2011 m. lapkričio 3 d.

Tinkamos kitos sandorių šalys
Antrajai programai tinkamos kitos sandorių šalys yra tokios: a)
vidaus kitos sandorių šalys, dalyvaujančios Eurosistemos pinigų
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