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AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2016/948 HATÁROZATA
(2016. június 1.)
a vállalati szektort érintő vásárlási program végrehajtásáról (EKB/2016/16)
AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 127. cikke (2) bekezdésének első francia
bekezdésére,
tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak
12.1. cikke második albekezdésére, a 3.1. cikke első francia bekezdésével és a 18.1. cikkével együttesen,
mivel:
(1)

Az Európai Központi Bank (EKB) és azon tagállamok nemzeti központi bankjai, amelyek pénzneme az euro,
műveleteket végezhetnek a pénzügyi piacokon forgalomképes eszközök végleges eladása és vásárlása révén.

(2)

Az EKB/2014/40 határozatot (1), amely létrehozta a harmadik fedezettkötvény-vásárlási programot, 2014.
október 15-én fogadták el. Az (EU) 2015/5 európai központi banki határozatot (EKB/2014/45) (2), amely
létrehozta az eszközfedezetűértékpapír-vásárlási programot, 2014. november 19-én fogadták el. Az (EU)
2015/774 európai központi banki határozatot (EKB/2015/10) (3), amely létrehozott egy a közszektor eszközeinek
másodlagos piacokon történő megvásárlására irányuló programot (a továbbiakban: PSPP), és kibővítette a fennálló
eszközvásárlási programokat, 2015. március 4-én fogadták el. Az EKB/2014/34 európai központi banki
határozat (4) és az (EU) 2016/810 európai központi banki határozat (EKB/2016/10) (5) szerinti célzott hosszabb
lejáratú refinanszírozási műveletek mellett ezen eszközvásárlási programok célja a monetáris transzmisszió
további előmozdítása, az euroövezet gazdaságának történő hitelezés megkönnyítése, a háztartások és cégek
hitelfelvételi feltételeinek enyhítése és a hozzájárulás ahhoz, hogy az inflációs ráták visszatérjenek a 2 % alatti,
azonban ahhoz közeli szintekhez, az EKB-nak az árstabilitás fenntartására irányuló elsődleges céljával
összhangban.

(3)

2016. március 10-én a Kormányzótanács az egységes monetáris politika részeként és az árstabilitási célt követve
úgy határozott, hogy tovább bővíti a fent említett eszközvásárlási programokat és a vállalati szektort érintő
vásárlási programot (corporate sector purchase programme – CSPP) indít. E döntés azt a célt szolgálja, hogy
tovább erősítse az eurorendszer eszközvásárlásainak a reálgazdaság finanszírozási feltételei felé való begyűrűzését,
valamint, hogy az egyéb fennálló rendkívüli monetáris politikai intézkedésekkel együtt további monetáris politikai
lazítást biztosítson és hozzájáruljon az inflációs ráták középtávon 2 % alatti, azonban ahhoz közeli szintre
történő visszaállásához.

(4)

A CSPP az eszközvásárlási program részét fogja alkotni, amelynek keretében az eszközvásárlás a tervek szerint
2017. március végéig – szükség esetén még tovább – folytatódik, mindenesetre addig, amíg a Kormányzótanács
az inflációs pálya olyan tartós korrekcióját nem látja, amely összhangban van a középtávon 2 % alatti, de ahhoz
közeli inflációs ráták elérésére irányuló céljával.

(5)

A CSPP-nek több biztosítékot kell tartalmaznia annak biztosítása érdekében, hogy a tervezett vásárlások
arányosak legyenek a céljaival. E biztosítékoknak azt is biztosítaniuk kell, hogy a CSPP kialakítása figyelembe
vegye a kapcsolódó pénzügyi kockázatokat, és kockázatkezelési szempontokat is tükrözzön. Ezenkívül a közvál
lalkozások által kibocsátott forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokra a PSPP keretében történő
vásárlásokra alkalmazottakkal összhangban álló korlátok kell, hogy vonatkozzanak.

(1) Az Európai Központi Bank EKB/2014/40 határozata (2014. október 15.) a harmadik fedezettkötvény-vásárlási program végrehajtásáról
(HL L 335., 2014.11.22., 22. o.).
(2) Az Európai Központi Bank (EU) 2015/5 határozata (2014. november 19.) az eszközfedezetű értékpapír-vásárlási program végrehaj
tásáról (EKB/2014/45) (HL L 1., 2015.1.6., 4. o.).
(3) Az Európai Központi Bank (EU) 2015/774 határozata (2015. március 4.) a közszektor eszközeinek másodlagos piacon történő
megvásárlására irányuló programról (EKB/2015/10) (HL L 121., 2015.5.14., 20. o.).
(4) Az Európai Központi Bank EKB/2014/34 határozata (2014. július 29.) a célzott hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletekkel
kapcsolatos intézkedésekről (HL L 258., 2014.8.29., 11. o.).
(5) Az Európai Központi Bank (EU) 2016/810 határozata (2016. április 28.) a célzott hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek második
sorozatáról (EKB/2016/10) (HL L 132., 2016.5.21., 107. o.).
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(6)

A CSPP-nek teljes mértékben meg kell felelnie az eurorendszerbeli központi bankok Szerződés alapján fennálló
kötelezettségeinek, beleértve a monetáris finanszírozás tilalmát a közvállalkozások által kibocsátott forgalomképes
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása tekintetében.

(7)

A CSPP-nek tiszteletben kell tartania a szabad verseny jellemezte nyílt piacgazdaság alapelvét, ugyanakkor kellő
figyelmet fordítva a piaci árképzésre és a piacok működésére.

(8)

Az eszközvásárlási program egyéb alkotóelemeivel összhangban a CSPP keretében vásárolt forgalomképes hitelvi
szonyt megtestesítő értékpapírok tőkefizetéseit – ameddig szükséges – újra be kell fektetni, ahogy az alapulfekvő
értékpapírok lejárnak, ezáltal hozzájárulva a kedvező likviditási feltételekhez és a megfelelő monetáris politikai
irányvonalhoz.

(9)

Az elfogadható forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapíroknak az eurorendszer által a CSPP keretében
történő végleges megvásárlását e határozatnak megfelelően, decentralizált módon kell végrehajtani, és azt az EKBnak kell koordinálnia, biztosítva ezáltal az eurorendszer monetáris politikájának egységességét,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk
A vállalati kötvények végleges megvásárlásának létrehozása és hatálya
Ezennel létrehozásra kerül a CSPP. A CSPP alapján a meghatározott eurorendszerbeli központi bankok elfogadható
vállalati kötvényeket vásárolhatnak elfogadható partnerektől az elsődleges és a másodlagos piacokon, míg a 3. cikk
(1) bekezdésében meghatározott közszektorbeli vállalati kötvények csak a másodlagos piacokon vásárolhatók, meghatá
rozott feltételek mellett.

2. cikk
A vállalati kötvényekre vonatkozó elfogadhatósági feltételek
Annak érdekében, hogy a CSPP keretében történő végleges megvásárlás céljára elfogadhatónak minősüljenek, a vállalatok
által kibocsátott forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapíroknak meg kell felelniük az (EU) 2015/510
iránymutatás (EKB/2014/60) (1) 4. része szerinti, az eurorendszer hitelműveletei céljára a forgalomképes eszközökre
vonatkozó elfogadhatósági feltételeknek, valamint a következő további követelményeknek.
1. A forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátója:
a) olyan tagállamban bejegyzett, amelyek pénzneme az euro;
b) nem az (EU) 2015/510 európai központi banki iránymutatás (EKB/2014/60) 2. cikkének 14. pontjában meghatá
rozott hitelintézet;
c) nem rendelkezik az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 4. cikke (1) bekezdése 15. pontjában
meghatározott, olyan anyavállalattal, amely az (EU) 2015/510 európai központi banki iránymutatás
(EKB/2014/60) 2. cikkének 14. pontjában meghatározott hitelintézet;
d) nem rendelkezik olyan anyavállalattal, amely az euroövezeten kívül áll bankfelügyelet hatálya alatt;
e) nem az EKB által a honlapján a 468/2014/EU európai központi banki rendelet (EKB/2014/17) (3) 49. cikke
(1) bekezdésével összhangban közzétett jegyzékben szereplő, a 468/2014/EU európai központi banki rendelet
(EKB/2014/17) 2. cikkének 20. pontjában meghatározott felügyelt szervezet vagy a 468/2014/EU európai
központi banki rendelet (EKB/2014/17) 2. cikke 21. pontjának b) alpontjában meghatározott felügyelt csoport
tagja, továbbá nem e felügyelt szervezetek vagy felügyelt csoportok valamelyikének az 575/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikke (1) bekezdése 16. pontjában meghatározott leányvállalata;
(1) Az Európai Központi Bank (EU) 2015/510 iránymutatása (2014. december 19.) az eurorendszer monetáris politikához kötődő
keretének végrehajtásáról (EKB/2014/60) (HL L 91., 2015.4.2., 3. o.).
(2) Az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendelete (2013. június 26.) a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó
prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 176., 2013.6.27., 1. o.).
(3) Az Európai Központi Bank 468/2014/EU rendelete (2014. április 16.) az Egységes Felügyeleti Mechanizmuson belül az Európai
Központi Bank és az illetékes nemzeti hatóságok, valamint a kijelölt nemzeti hatóságok közötti együttműködési keretrendszer létreho
zásáról (EKB/2014/17) (HL L 141., 2014.5.14., 1. o.).
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f) nem a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) 4. cikke (1) bekezdésének 1. pontjában meghatá
rozott befektetési vállalkozás;
g) nem bocsátott ki az (EU) 2015/510 európai központi banki iránymutatás (EKB/2014/60) 2. cikkének
3. pontjában meghatározott eszközalapú értékpapírt;
h) nem bocsátott ki az (EU) 2015/510 európai központi banki iránymutatás (EKB/2014/60) 2. cikkének
62. pontjában meghatározott multi cédula-t;
i) nem bocsátott ki az (EU) 2015/510 európai központi banki iránymutatás (EKB/2014/60) 2. cikkének
88. pontjában meghatározott strukturált fedezett kötvényt;
j) nem a 806/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 26. cikke vagy a 2014/59/EU európai parlamenti
és tanácsi irányelv (3) 42. cikkét végrehajtó nemzeti jogszabály szerinti, szanálási intézkedésként eszközelkülö
nítési eszköz alkalmazásából eredő vagyonkezelő szervezet;
k) nem a pénzügyi ágazatban történő szerkezetátalakítás és/vagy szanálás támogatására létrehozott nemzeti vagyon
kezelési és elidegenítési alap (4); és
l) nem minősül a PSPP céljára elfogadható kibocsátónak.
(2) A forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapír hátralevő futamideje az érintett eurorendszerbeli központi
bank általi megvásárláskor legalább 6 hónap és legfeljebb 30 év és 364 nap.
(3) Az (EU) 2015/510 iránymutatás (EKB/2014/60) 59. cikkének (5) bekezdésétől eltérően csak az eurorendszer hitelmi
nősítő keretrendszerében elfogadott külső hitelminősítő intézet által szolgáltatott hitelminősítési információk
kerülnek figyelembevételre a forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírra vonatkozó hitelminőségi követel
mények értékelése során.
(4) A forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapír euróban denominált.
(5) A betéti rendelkezésre állás kamatlába fölötti, lejáratig számítottan negatív hozamú (vagy ún. yield to worst),
nominális forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása megengedett.

3. cikk
A közszektorbeli vállalati kötvények vásárlására vonatkozó korlátozások
(1) E határozat alkalmazásában a „közszektorbeli vállalati kötvény” olyan vállalati kötvény, amely megfelel a
2. cikkben rögzített követelményeknek és amelyet a 3603/93/EK tanácsi rendelet (5) 8. cikke értelmében vett közvál
lalkozás bocsátott ki.
(2) Az elfogadható közszektorbeli vállalati kötvények piaci ára kialakulásának lehetővé tétele érdekében nem
megengedett az újonnan kibocsátott vagy egyszerűsített kibocsátás részét képező közszektorbeli vállalati kötvények vagy
az ugyanazon szervezet vagy a kibocsátó csoportjához tartozó szervezetek által kibocsátott olyan közszektorbeli vállalati
kötvények vásárlása, amelyek futamideje a kibocsátandó vagy egyszerűsített kibocsátás részét képezendő forgalomképes
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok lejáratához közel jár le, akár éppen az előtt vagy után, a Kormányzótanács által
meghatározandó időszak alatt.
(1) Az Európai Parlament és a Tanács 2014/65/EU irányelve (2014. május 15.) a pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 2002/92/EK
irányelv és a 2011/61/EU irányelv módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 349. o.).
(2) Az Európai Parlament és a Tanács 806/2014/EU rendelete (2014. július 15.) a hitelintézeteknek és bizonyos befektetési vállalkozásoknak
az Egységes Szanálási Mechanizmus keretében történő szanálására vonatkozó egységes szabályok és egységes eljárás kialakításáról,
valamint az Egységes Szanálási Alap létrehozásáról és az 1093/2010/EU rendelet módosításáról (HL L 225., 2014.7.30., 1. o.).
3
( ) Az Európai Parlament és a Tanács 2014/59/EU irányelve (2014. május 15.) a hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítását és
szanálását célzó keretrendszer létrehozásáról és a 82/891/EGK tanácsi irányelv, a 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK,
2007/36/EK, 2011/35/EU, 2012/30/EU és 2013/36/EU irányelv, valamint az 1093/2010/EU és a 648/2012/EU európai parlamenti és
tanácsi rendelet módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 190. o.).
(4) E szervezetek listája közzétételre kerül az EKB honlapján (www.ecb.europa.eu).
(5) A Tanács 3603/93/EK rendelete (1993. december 13.) a Szerződés 104. cikkében és a 104b. cikke (1) bekezdésében említett tilalmak
alkalmazásához szükséges fogalmak meghatározásáról (HL L 332., 1993.12.31., 1. o.).
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4. cikk
Vásárlási korlátok
(1) A CSPP keretében az eurorendszerbeli központi bankok összes portfólióiban szereplő állományának konszoli
dálását követően nemzetközi értékpapír-azonosító számonként (ISIN) alkalmazandó kibocsátási részesedési küszöb
érvényesül. A kibocsátási részesedési küszöb ISIN-enként 70 %-nak felel meg a közszektorbeli vállalati kötvényektől
eltérő vállalati kötvények esetében.
Meghatározott esetekben ennél alacsonyabb kibocsátási részesedési küszöb alkalmazható, többek között a közszektorbeli
vállalati kötvények esetében vagy kockázatkezelési megfontolásokból. A közszektorbeli vállalati kötvényeket a PSPP
szerintiekkel összhangban álló módon kell kezelni.
(2) Az eurorendszer az elfogadható vállalati kötvények tekintetében folyamatosan megfelelő hitelkockázat-értékelési és
ügyfélátvilágítási eljárásokat folytat.
(3) A vásárlásoknak a kibocsátók és kibocsátói csoportok közötti diverzifikált felosztásának biztosítása érdekében az
eurorendszer a kibocsátói csoportokra vonatkozóan további vásárlási korlátokat határoz meg a kibocsátói csoport piaci
tőkeértékéhez kapcsolódó referenciaallokáció alapján.

5. cikk
A vásárlásokat végrehajtó eurorendszerbeli központi bankok
A CSPP keretében vállalati kötvényeket vásároló eurorendszerbeli központi bankokat az EKB honlapján közzétételre
kerülő lista tartalmazza. Az eurorendszer a CSPP keretében vásárolandó vállalati kötvények felosztására a kibocsátó
bejegyzése szerinti országon alapuló specializációs rendszert alkalmaz. A Kormányzótanács megengedi a specializációs
rendszertől való eseti eltéréseket, amennyiben objektív megfontolások akadályozzák e rendszer megvalósítását, vagy ezen
eltérések a CSPP általános monetáris politikai célkitűzéseinek elérése érdekében célszerűek. Így különösen minden
megjelölt eurorendszerbeli központi bank csak meghatározott euroövezeti tagállamokban bejegyzett kibocsátók által
kibocsátott, elfogadható vállalati kötvényeket vásárol. Az elfogadható vállalati kötvények kibocsátóinak bejegyzése
szerinti országoknak a meghatározott eurorendszerbeli központi bankok közötti földrajzi felosztását az EKB honlapján
közzétett lista tartalmazza.

6. cikk
Elfogadható partnerek
A CSPP keretében az alábbiak minősülnek elfogadható partnereknek mind a végleges adásvételi ügyletek, mind az
értékpapír-kölcsönzési ügyletek vonatkozásában, amelyeket az eurorendszer CSPP-portfólióiban tartott vállalati
kötvények bevonásával végeznek:
a) az (EU) 2015/510 iránymutatás (EKB/2014/60) 55. cikke szerinti, az eurorendszer monetáris politikai műveleteiben
való részvételre vonatkozó elfogadhatósági feltételeknek megfelelő szervezetek; és
b) minden egyéb partner, amelyet az eurorendszerbeli központi bankok az euróban denominált befektetési portfólióik
befektetése céljára igénybe vesznek.

7. cikk
Értékpapír-kölcsönzési ügyletek
A CSPP hatékonyságának biztosítása érdekében a CSPP keretében vállalati kötvényeket vásároló eurorendszerbeli
központi bankok a CSPP keretében vásárolt értékpapírokat hozzáférhetővé teszik kölcsönzés céljára, a repóügyleteket is
beleértve.
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8. cikk
Záró rendelkezések
Ez a határozat 2016. június 6-án lép hatályba.

Kelt Bécsben, 2016. június 1-jén.
az EKB elnöke
Mario DRAGHI

