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II
(Ne teisėkūros procedūra priimami aktai)

SPRENDIMAI
EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2015/2464
2015 m. gruodžio 16 d.
kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2015/774 dėl viešojo sektoriaus vertybinių popierių
pirkimo antrinėse rinkose programos (ECB/2015/48)
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)

2015 m. kovo 4 d. Valdančioji taryba priėmė Europos Centrinio Banko sprendimą (ES) 2015/774
(ECB/2015/10) (1), kuriuo buvo nustatyta viešojo sektoriaus vertybinių popierių pirkimo antrinėse rinkose
programa (toliau – VSVVPP). Valdančioji taryba, nustačiusi VSVVPP, išplėtė esamas vertybinių popierių pirkimo
programas įtraukdama viešojo sektoriaus vertybinius popierius. Kartu su trečiąja padengtų obligacijų pirkimo
programa (toliau – POPP3) ir turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa (toliau – TUVPPP) VSVVPP
yra išplėstos vertybinių popierių pirkimo programos (toliau – VPPP) dalis. VPPP siekiama toliau gerinti pinigų
politikos perdavimo mechanizmą, skatinti kredito teikimą euro zonos ekonomikai, palengvinti skolinimosi sąlygas
namų ūkiams ir įmonėms ir padėti grįžti prie infliacijos lygio, artimesnio 2 %, derančio su pagrindiniu ECB
tikslu – palaikyti kainų stabilumą;

(2)

2015 m. gruodžio 3 d. Valdančioji taryba, atsižvelgdama į savo įgaliojimus užtikrinti kainų stabilumą, nusprendė
peržiūrėti atitinkamas VSVVPP sąrangos dalis ir užtikrinti tvarų infliacijos tendencijos lygio, kuris būtų žemesnis
nei 2 %, tačiau jam artimas, koregavimą vidutinės trukmės laikotarpiu. Peržiūrėjimas dera su Valdančiosios
tarybos pinigų politikos įgaliojimais ir tinkamai atspindi svarstymus apie rizikos valdymą;

(3)

Atitinkamai, kad būtų pasiekti VSVVPP tikslai, Valdančioji taryba nusprendė išplėsti pagal VSVVPP vykdomų
numatytų pirkimų laikotarpį iki 2017 m. kovo mėn. pabaigos arba, prireikus, iki vėlesnės datos, ir bet kokiu
atveju jie bus vykdomi tol, kol, Valdančiosios tarybos vertinimu, pakoreguota infliacijos tendencija taps tvari ir
atitiks jos tikslą užtikrinti, kad vidutiniu laikotarpiu infliacija būtų mažesnio kaip 2 %, bet jam artimo lygio.
Valdančioji taryba atitinkamai nusprendė išplėsti numatytų pirkimų pagal POPP3 ir TUVPPP laikotarpį;

(4)

Valdančioji taryba taip pat nusprendė, kad siekiant padidinti VSVVPP lankstumą ir taip padidinti tęstinį sklandų
pirkimų įgyvendinimą bent jau iki jų numatyto laikotarpio pabaigos, euro zonoje esančios regiono ir vietos
valdžios išleistas antrinę rinką turinčias eurais išreikštas skolos priemones pagal VSVVPP gali įprastai pirkti tos
jurisdikcijos, kurioje yra emisiją atlikęs subjektas, nacionaliniai centriniai bankai;

(1) 2015 m. kovo 4 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2015/774 dėl viešojo sektoriaus vertybinių popierių pirkimo antrinėse
rinkose programos (ECB/2015/10) (OL L 121, 2015 5 14, p. 20).
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(5)

Valdančioji taryba taip pat nusprendė taip ilgai, kiek reikia, reinvestuoti pagrindines pagal VPPP pirktų vertybinių
popierių sumas, kai sueina susijusių vertybinių popierių terminas, taip įtakodama palankias likvidumo sąlygas ir
tinkamą pinigų politikos padėtį;

(6)

atsižvelgiant į Sprendimo (ES) 2015/774 (ECB/2015/10) 3 straipsnio 2 dalies c punkte paminėtus skolos
vertybinius popierius, taikomos skirtingos emitento ir emisijos dalies ribos. Šias ribas nustato Valdančioji taryba,
atitinkamai atsižvelgdama į svarstymus dėl rizikos valdymo ir rinkos veikimo;

(7)

todėl Sprendimas (ES) 2015/774 (ECB/2015/10) turėtų būti iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Daliniai pakeitimai

Sprendimas (ES) 2015/774 (ECB/2015/10) iš dalies keičiamas taip:
1. 3 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:
„1.
Atsižvelgiant į 3 straipsnyje nustatytus reikalavimus, eurais išreikšti antrinę rinką turintys skolos vertybiniai
popieriai, kuriuos išleido valstybių narių, kurių valiuta yra euro, centrinė, regiono arba vietos valdžia, euro zonoje
esančios pripažintos agentūros, euro zonoje esančios tarptautinės organizacijos ir euro zonoje esantys daugiašaliai
plėtros bankai, yra tinkami Eurosistemos centrinių bankų pirkimams pagal VSVVPP. Išimtiniais atvejais, kai numatyto
pirkimo kiekio negalima pasiekti, Valdančioji taryba gali nuspręsti pirkti antrinę rinką turinčius skolos vertybinius
popierius, kuriuos išleido kiti euro zonoje esantys subjektai, pagal 4 dalyje nustatytas sąlygas.“;
2. 3 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:
„3.
Kad būtų tinkami pirkimams pagal VSVVPP, skolos vertybiniai popieriai, kaip apibrėžta 1–2 dalyse, turi turėti
ne mažesnį kaip 2 metų likusį terminą ir ne didesnį kaip 30 metų likusį terminą tuo metu, kai atitinkamas
Eurosistemos centrinis bankas juos perka. Siekiant užtikrinti sklandų įgyvendinimą, antrinę rinką turinčios skolos
priemonės, kurių likęs terminas 30 metų ir 364 dienos, yra tinkamos pagal VSVVPP. Jeigu numatyto pirkti centrinės,
regiono arba vietos valdžios ir pripažintų agentūrų išleistų antrinę rinką turinčių skolos vertybinių popierių kiekio
negalima pasiekti, nacionaliniai centriniai bankai taip pat atlieka pakaitalų – tarptautinių organizacijų ir daugiašalių
plėtros bankų išleistų antrinę rinką turinčių skolos vertybinių popierių – pirkimus.“;
3. 3 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:
„4.
Išimtiniais atvejais, jei numatyto pirkti antrinę rinką turinčių skolos priemonių, kurias išleido centrinė, regiono
arba vietos valdžia ir pripažintos agentūros, esančios Eurosistemos centrinių bankų jurisdikcijoje, kiekio negalima
pasiekti, Eurosistemos centriniai bankai gali pasiūlyti Valdančiajai tarybai kaip pakaitalus pirkti jų jurisdikcijoje
esančių viešųjų ne finansų bendrovių išleistus antrinę rinką turinčius skolos vertybinius popierius.
Pasiūlytos viešosios ne finansų bendrovės turi atitikti bent šiuos abu kriterijus:
— būti ne finansų bendrovė, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 549/2013 (*),
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— būti viešojo sektoriaus subjektas, tai yra subjektas, kaip apibrėžta Tarybos reglamento (EB) Nr. 3603/93 (**)
3 straipsnyje.

Gavus Valdančiosios tarybos pritarimą, eurais išreikštos antrinę rinką turinčios skolos priemonės, išleistos tokių euro
zonoje esančių viešųjų ne finansų bendrovių, kurios atitinka i) antrinę rinką turinčio turto kaip įkaito Eurosistemos
kredito operacijoms tinkamumo kriterijus pagal Europos Centrinio Banko gairių (ES) 2015/510 ECB/2014/60 (***)
ketvirtą dalį ir ii) 2 ir 3 dalių reikalavimus, yra tinkamos pirkimams pagal VSVVPP kaip pakaitalai.
(*) 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 549/2013 dėl Europos nacionalinių
ir regioninių sąskaitų sistemos Europos Sąjungoje (OL L 174, 2013 6 26, p. 1).
(**) 1993 m. gruodžio 13 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 3603/93, nustatantis apibrėžimus, susijusius su Sutarties
104 ir 104b (1) straipsniuose numatytų draudimų taikymu (OL L 332, 1993 12 31, p. 1).
(***) 2014 m. gruodžio 19 d. Europos Centrinio Banko gairės (ES) 2015/510 dėl Eurosistemos pinigų politikos
sistemos įgyvendinimo (ECB/2014/60) (OL L 91, 2015 4 2, p. 3).“;

4. 5 straipsnis pakeičiamas taip:

„5 straipsnis

Pirkimo ribos

1.
Atsižvelgiant į 3 straipsnį, antrinę rinką turintiems skolos vertybiniams popieriams, atitinkantiems 3 straipsnyje
nustatytus kriterijus, konsolidavus turimus vertybinius popierius visuose Eurosistemos centrinių bankų portfeliuose,
pagal VSVVPP taikoma emisijos dalies riba kiekvienam tarptautiniam vertybinių popierių identifikavimo
numeriui (ISIN).

Nuo 2015 m. lapkričio 10 d. emisijos dalies riba kiekvienam ISIN yra 33 %. Išimties tvarka nustatoma 25 % emisijos
dalies riba kiekvienam antrinę rinką turinčių skolos vertybinių popierių su bendrųjų veiksmų sąlyga (toliau – BVS),
kuri skiriasi nuo Ekonomikos ir finansų komiteto parengto ir, remiantis Europos stabilumo mechanizmo steigimo
sutarties 12 straipsnio 3 dalimi, valstybių narių įgyvendinto euro zonos BVS modelio, ISIN, bet bus padidinta
iki 33 %, kiekvienu konkrečiu atveju patikrinus, ar turima 33 % vertybinių popierių dalis kiekvienam ISIN neleis
Eurosistemos centriniams bankams įgyti blokuojančios mažumos tinkamai restruktūrizuojant skolą.

2.
Pagal VSVVPP visų tinkamų antrinę rinką turinčių skolos vertybinių popierių terminams, nustatytiems
3 straipsnyje, taikoma 33 % emitento likusių vertybinių popierių agreguota riba, konsolidavus turimus vertybinius
popierius visuose Eurosistemos centrinių bankų portfeliuose.

3.
3 straipsnio 2 dalies c punkte nurodytiems skolos vertybiniams popieriams bus taikomos kitokios emitento ir
emisijos dalies ribos. Šias ribas nustato Valdančioji taryba, atitinkamai atsižvelgdama į svarstymus dėl rizikos valdymo
ir rinkos veikimo.“;

5. 6 straipsnio 1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:

„1. 12 % visos pagal VSVVPP tinkamų nupirktų antrinę rinką turinčių skolos vertybinių popierių balansinės vertės
sudaro perkami tinkamų tarptautinių organizacijų ir daugiašalių plėtros bankų išleisti vertybiniai popieriai ir 88 %
perkami tinkamos centrinės, regiono arba vietos valdžios ir pripažintų agentūrų išleisti vertybiniai popieriai arba, kai
taikytina pagal šio sprendimo 3 straipsnio 4 dalį, tinkamų viešųjų ne finansų bendrovių išleisti vertybiniai popieriai.
Valdančioji taryba gali peržiūrėti šį paskirstymą. Tinkamų tarptautinių organizacijų, daugiašalių plėtros bankų ir
regiono bei vietos valdžios išleistų skolos vertybinių popierių pirkimus vykdo tik NCB.

2.
92 % visos pagal VSVVPP tinkamų antrinę rinką turinčių skolos vertybinių popierių pirkimų balansinės vertės
yra nacionalinių centrinių bankų dalis, o likusius 8 % perka ECB. Skirtingoms jurisdikcijoms pirkimai paskirstomi
pagal ECB kapitalo pasirašymo raktą, kaip nurodyta ECBS statuto 29 straipsnyje.“
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2 straipsnis
Įsigaliojimas
Šis sprendimas įsigalioja 2016 m. sausio 1 d.

Priimta Frankfurte prie am Maino 2015 m. gruodžio 16 d.
ECB Pirmininkas
Mario DRAGHI

