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РЕШЕНИЕ (ЕС) 2017/1360 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА
от 18 май 2017 година
за изменение на Решение ЕЦБ/2014/40 относно изпълнението на третата програма за закупуване
на обезпечени облигации (ЕЦБ/2017/14)
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 взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и поспециално член 12.1, втора алинея във връзка с член 3.1, първо тире и член 18.1 от него,
като има предвид, че:
(1)

С Решение ЕЦБ/2014/40 (1) беше създадена третата програма за закупуване на обезпечени облигации (ПЗОО3).
Заедно с програмата за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа, програмата за закупуване на активи на
публичния сектор на вторичните пазари и програмата за закупуване от корпоративния сектор ПЗОО3 е част от
разширената програма за закупуване на активи (ПЗА). С ПЗА се цели да се подобри допълнително трансмисията на
паричната политика, да се улесни предоставянето на кредити за икономиката на еврозоната, да се облекчат
условията за заемане на средства от домакинствата и фирмите и да се допринесе за това темпът на инфлацията да
се доближи в средносрочен план до нива под, но близо до 2 % в съответствие с основната цел на Европейската
централна банка (ЕЦБ) да поддържа ценова стабилност.

(2)

Постигането на единна парична политика, включително чрез ПЗА, налага дефинирането на средствата, инстру
ментите и процедурите, които Евросистемата следва да използва при осъществяването на тази политика, по един и
същ начин във всички държави членки, чиято парична единица е еврото.

(3)

На 22 март 2017 г. Управителният съвет реши да уточни правилата, които се прилагат спрямо емитентите на
обезпечени облигации, които са субекти за ликвидация, за да гарантира последователното им третиране в
паричната политика на Евросистемата чрез ПЗА.

(4)

Поради това Решение ЕЦБ/2014/40 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1
Изменение
В член 2 от Решение ЕЦБ/2014/40 се добавя следнaта точка 8:
„8. Емитентът на обезпечени облигации не е субект, публична или частна собственост: а) чиято основна цел е
постепенната продажба на активите му и прекратяването на дейността му; или б) който е субект за управление
или разпродажба на активи, създаден с цел да поддържа реорганизации и/или преструктурирания във финансовия
сектор, включително дружествата за управление на активи, създадени в резултат от действие по преструктуриране
под формата на прилагането на инструмент за обособяване на активи съгласно член 26 от Регламент (ЕС)
№ 806/2014 на Европейския парламент и на Съвета (*) или националното законодателство за транспониране на
член 42 от Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (**).
(*) Регламент (ЕС) № 806/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2014 г. за установяването на
еднообразни правила и еднообразна процедура за преструктурирането на кредитни институции и някои инвести
ционни посредници в рамките на Единния механизъм за преструктуриране и Единния фонд за преструктуриране
и за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 (ОВ L 225, 30.7.2014 г., стр. 1).
(**) Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за създаване на рамка за възста
новяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и за изменение на
Директива 82/891/ЕИО на Съвета и директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО,
2007/36/ЕО, 2011/35/ЕС, 2012/30/ЕС и 2013/36/ЕС и на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 648/2012
на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 190).“
(1) Решение EЦБ/2014/40 от 15 октомври 2014 г. относно изпълнението на третата програма за закупуване на обезпечени облигации
(ОВ L 335, 22.11.2014 г., стр. 22).
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Член 2
Влизане в сила
Настоящото решение влиза в сила на 21 юли 2017 г.

Съставено във Франкфурт на Майн на 18 май 2017 година.
За Управителния съвет на ЕЦБ
Председател на ЕЦБ
Mario DRAGHI

