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ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2016/702
ze dne 18. dubna 2016,
kterým se mění rozhodnutí (EU) 2015/774 o programu nákupu aktiv veřejného sektoru na
sekundárních trzích (ECB/2016/8)
RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 127 odst. 2 první odrážku této smlouvy,
s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na druhý pododstavec
článku 12.1 ve spojení s čl. 3.1 první odrážkou a článkem 18.1 tohoto statutu,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Rozhodnutím Evropské centrální banky (EU) 2015/774 (ECB/2015/10) (1) byl zaveden program nákupu aktiv
veřejného sektoru na sekundárních trzích (dále jen „PSPP“), kterým byly rozšířeny stávající programy Eurosystému
pro nákup aktiv o nákup cenných papírů veřejného sektoru. Spolu se třetím programem nákupu krytých
dluhopisů, programem nákupu cenných papírů krytých aktivy a připravovaným programem nákupu cenných
papírů podnikového sektoru je program PSPP součástí rozšířeného programu nákupu aktiv (APP). Cílem
programu APP je zlepšit transmisi měnové politiky, usnadnit poskytování úvěrů hospodářství eurozóny, zlepšit
úvěrové podmínky pro domácnosti a podniky a přispět k návratu míry inflace ve střednědobém horizontu pod
2 %, ale blízko této úrovně, což je v souladu s prvořadým cílem Evropské centrální banky udržovat cenovou
stabilitu.

(2)

V souladu s mandátem Rady guvernérů k zajišťování cenové stability je třeba upravit určité prvky programu PSPP
s cílem zajistit udržitelnou korekci vývoje inflace směrem k dosažení míry inflace ve střednědobém horizontu
pod 2 %, ale blízko této úrovně. Tyto změny jsou v souladu s mandátem Rady guvernérů v oblasti měnové
politiky a náležitě zohledňují otázky spojené s řízením rizik.

(3)

V zájmu dosažení cílů programu PSPP by konkrétně měl být zvýšen objem likvidity, která je trhu dodávána pro
střednictvím kombinovaných měsíčních nákupů v rámci programu APP, na 80 miliard EUR.

(4)

Kromě toho by měl být zvýšen limit na emitenta a limit pro podíl na emisi v případě obchodovatelných cenných
papírů vydaných způsobilými mezinárodními organizacemi a mezinárodními rozvojovými bankami. Nová
prahová hodnota byla stanovena tak, aby se zabezpečilo, že předpokládané nákupy budou i nadále přiměřené
cílům programu PSPP, přičemž byla zohledněna i skutečnost, že riziko omezení řádných restrukturalizací dluhu je
nízké.

(5)

V zájmu dosažení cílů programu PSPP a zajištění jeho plynulé realizace po celou dobu trvání tohoto programu
při zvýšeném objemu nákupů by měl být od dubna 2016 změněn poměr, v jakém jsou v rámci programu PSPP
nakupovány cenné papíry vydané mezinárodními organizacemi a mezinárodními rozvojovými bankami a ostatní
způsobilé obchodovatelné dluhové cenné papíry.

(6)

Pokud emitent ani ručitel nemají rating od externí ratingové agentury, měly by být pro účely úvěrového
hodnocení obchodovatelných dluhových cenných papírů ze strany externí ratingové agentury zohledněny též
ratingy emise od externí ratingové agentury. Obchodovatelný cenný papír by nicméně měl mít požadovaný rating
emise, aby splňoval kritéria způsobilosti obchodovatelných aktiv pro úvěrové operace Eurosystému. Rozhodnutí
(EU) 2015/774 (ECB/2015/10) by mělo zohlednit skutečnost, že tato kritéria způsobilosti jsou nyní obsažena
v části čtvrté obecných zásad Evropské centrální banky (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) (2).

(7)

Rozhodnutí (EU) 2015/774 (ECB/2015/10) je proto třeba příslušným způsobem změnit,

(1) Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2015/774 ze dne 4. března 2015 o programu nákupu aktiv veřejného sektoru na
sekundárních trzích (ECB/2015/10) (Úř. věst. L 121, 14.5.2015, s. 20).
(2) Obecné zásady Evropské centrální banky (EU) 2015/510 ze dne 19. prosince 2014 o provádění rámce měnové politiky Eurosystému
(ECB/2014/60) (Úř. věst. L 91, 2.4.2015, s. 3).
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PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Změny
Rozhodnutí (EU) 2015/774 (ECB/2015/10) se mění takto:
1) V článku 3 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
„2.
Aby byly způsobilé pro nákup v rámci programu PSPP, musí obchodovatelné dluhové cenné papíry splňovat
kritéria způsobilosti obchodovatelných aktiv pro úvěrové operace Eurosystému podle části čtvrté obecných zásad
Evropské centrální banky (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) (*) s výhradou níže uvedených požadavků:
a) emitent nebo ručitel obchodovatelných dluhových cenných papírů musí mít hodnocení úvěrové kvality alespoň na
úrovni stupně úvěrové kvality 3 harmonizované ratingové stupnice Eurosystému, v podobě alespoň jednoho
veřejného ratingu, který udělila externí ratingová agentura akceptovaná v rámci Eurosystému pro hodnocení
úvěrového rizika;
b) je-li k dispozici více ratingů emitenta nebo ručitele od externí ratingové agentury, použije se nejlepší dostupný
rating emitenta nebo ručitele od externí ratingové agentury. Pokud se splnění požadavků na úvěrovou kvalitu
zakládá na ratingu ručitele od externí ratingové agentury, musí záruka splňovat charakteristiky způsobilé záruky
stanovené v článku 87 a v článcích 113 až 115 obecných zásad (EU) 2015/510 (ECB/2014/60);
c) není-li k dispozici rating emitenta ani rating ručitele od externí ratingové agentury, musí mít obchodovatelný
dluhový cenný papír alespoň jeden rating emise od externí ratingové agentury minimálně na úrovni stupně
úvěrové kvality 3 harmonizované ratingové stupnice Eurosystému;
d) pokud hodnocení úvěrové kvality, které akceptovaná externí ratingová agentura poskytla v případě emitenta,
ručitele nebo emise, není alespoň na úrovni stupně úvěrové kvality 3 harmonizované ratingové stupnice
Eurosystému, jsou obchodovatelné dluhové cenné papíry způsobilé, pouze pokud jsou vydány nebo v plném
rozsahu zaručeny ústředními vládami členských států eurozóny, na něž se vztahuje program finanční pomoci a ve
vztahu k nimž Rada guvernérů pozastavila uplatňování prahu úvěrové kvality stanoveného Eurosystémem podle
článku 8 obecných zásad ECB/2014/31 (**);
e) v případě přezkumu probíhajícího programu finanční pomoci dojde k pozastavení způsobilosti pro nákupy
v rámci programu PSPP; tato způsobilost se obnoví pouze v případě kladného výsledku přezkumu.
(*) Obecné zásady Evropské centrální banky (EU) 2015/510 ze dne 19. prosince 2014 o provádění rámce měnové
politiky Eurosystému (ECB/2014/60) (Úř. věst. L 91, 2.4.2015, s. 3).
(**) Obecné zásady Evropské centrální banky ECB/2014/31 ze dne 9. července 2014 o dodatečných dočasných
opatřeních týkajících se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění a o změně obecných zásad
ECB/2007/9 (Úř. věst. L 240, 13.8.2014, s. 28).“
2) Článek 5 se nahrazuje tímto:
„Článek 5
Limity pro nákup
1.
S výhradou článku 3 se na obchodovatelné dluhové cenné papíry, které splňují kritéria uvedená v článku 3,
vztahuje v rámci programu PSPP limit pro podíl na emisi s určitým mezinárodním identifikačním číslem cenných
papírů (ISIN) po konsolidaci držby ve všech portfoliích centrálních bank Eurosystému. Limit pro podíl na emisi
s určitým ISIN činí:
a) 50 % v případě způsobilých obchodovatelných dluhových cenných papírů vydaných způsobilými mezinárodními
organizacemi a mezinárodními rozvojovými bankami;
b) 33 % v případě ostatních způsobilých obchodovatelných dluhových cenných papírů, s výjimkou způsobilých
obchodovatelných dluhových cenných papírů, které obsahují doložku o společném postupu věřitelů, jež se liší od
doložky o společném postupu věřitelů podle modelu eurozóny vypracovaného Hospodářským a finančním
výborem a zavedeného členskými státy v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy o zřízení Evropského mechanismu
stability, pro které platí limit 25 %, který se však zvýší na 33 %, pokud se v každém jednotlivém případě ověří, že
držením 33 % emise těchto cenných papírů s určitým ISIN nedosáhnou centrální banky Eurosystému blokačního
menšinového podílu při řádných restrukturalizacích dluhu.

L 121/26

CS

Úřední věstník Evropské unie

11.5.2016

2.
Na všechny obchodovatelné dluhové cenné papíry, které jsou způsobilé pro nákup v rámci programu PSPP
a které mají zbytkovou splatnost vymezenou v článku 3, se uplatňuje souhrnný limit po konsolidaci držby ve všech
portfoliích centrálních bank Eurosystému ve výši:
a) 50 % zůstatku cenných papírů emitenta, který je způsobilou mezinárodní organizací nebo mezinárodní
rozvojovou bankou; nebo
b) 33 % zůstatku cenných papírů emitenta, který není způsobilou mezinárodní organizací nebo mezinárodní
rozvojovou bankou.
3.
V případě dluhových cenných papírů uvedených v čl. 3 odst. 2 písm. d) platí jiný limit na emitenta a jiný limit
pro podíl na emisi. Tyto limity stanoví Rada guvernérů, přičemž náležitě zohlední otázky spojené s řízením rizika
a fungováním trhu.“
3) V článku 6 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
„1. Z účetní hodnoty nákupů obchodovatelných dluhových cenných papírů, které jsou způsobilé v rámci
programu PSPP, představují 10 % cenné papíry vydané způsobilými mezinárodními organizacemi a mezinárodními
rozvojovými bankami a 90 % cenné papíry vydané způsobilými ústředními, regionálními a místními vládami
a uznanými agenturami nebo, přichází-li to v úvahu podle čl. 3 odst. 4 tohoto rozhodnutí, cenné papíry vydané
způsobilými veřejnými nefinančními podniky. Toto rozdělení podléhá přezkumu ze strany Rady guvernérů. Nákupy
dluhových cenných papírů vydaných způsobilými mezinárodními organizacemi, mezinárodními rozvojovými
bankami a regionálními a místními vládami provádějí pouze národní centrální banky.“
4) V článku 6 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
„2. Národní centrální banky nakoupí 90 % z účetní hodnoty obchodovatelných dluhových cenných papírů
způsobilých v rámci programu PSPP, přičemž zbývajících 10 % nakoupí ECB. Podíly nákupů jednotlivých centrálních
bank se řídí klíčem pro upisování základního kapitálu ECB ve smyslu článku 29 statutu ESCB.“
Článek 2
Vstup v platnost
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 19. dubna 2016. Použije se od 19. dubna 2016.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 18. dubna 2016.
Prezident ECB
Mario DRAGHI

