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РЕШЕНИЕ (ЕС) 2017/101 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА
от 11 януари 2017 година
за изменение на Решение ЕЦБ/2014/40 относно изпълнението на третата програма за закупуване
на обезпечени облигации (ЕЦБ/2017/2)
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)

Закупуването на активи по ПЗА е пропорционална мярка за намаляване на рисковете за прогнозата на динамиката
на цените, тъй като в резултат от това ще се облекчат допълнително паричните и финансовите условия,
включително тези, свързани с условията за заемане на средства от домакинствата и нефинансовите предприятия от
еврозоната, като по този начин се подпомагат съвкупното потребление и инвестиционните разходи в еврозоната и
в крайна сметка се допринася за доближаването на темпа на инфлацията до нива под, но близо до 2 % в
средносрочен план. ПЗА е в пълно съответствие със задълженията на централните банки от Евросистемата по
силата на Договорите, включително със забраната за парично финансиране, и не засяга функционирането на
Евросистемата съгласно принципа за отворена пазарна икономика при свободна конкуренция.

(3)

В рамките на правомощието си да гарантира ценовата стабилност на 8 декември 2016 г. Управителният съвет
реши, че с оглед на постигането на целите на ПЗА някои от параметрите ѝ следва да се изменят. Измененията са в
съответствие с правомощията на Управителния съвет при провеждането на паричната политика, напълно са
съобразени със задълженията на централните банки от Евросистемата по силата на Договорите и надлежно
отразяват съображенията, свързани с управлението на риска.

(4)

По-конкретно, предвиденият срок за извършване на покупките съгласно ПЗА следва да бъде удължен до края на
месец декември 2017 г. или за по-дълго, ако е необходимо, и при всяко положение до момента, в който Управи
телният съвет забележи устойчива корекция в тренда на инфлацията, която отговаря на целта му да постигне темп
на инфлация под, но близо до 2 % в средносрочен план.

(5)

Ликвидността, предоставяна на пазара чрез комбинираните месечни покупки съгласно ПЗА, следва да продължи да
бъде в размер на 80 милиарда евро до края на месец март 2017 г. От месец април 2017 г. стойността на комбини
раните месечни покупки съгласно ПЗА следва да бъде 60 милиарда евро до края на месец декември 2017 г. или за
по-дълго, ако е необходимо, и при всяко положение до момента, в който Управителният съвет забележи устойчива
корекция в тренда на инфлацията, която отговаря на целта му по отношение на инфлацията. Ако междувременно
прогнозата се влоши или ако финансовите условия станат несъвместими с по-нататъшно развитие към устойчива
корекция в тренда на инфлацията, Управителният съвет възнамерява да увеличи размера и/или срока на
програмата.

(6)

С цел да се гарантира непрекъснатото нормално извършване на покупките през предвидения срок, съгласно ПЗА
следва да се разрешат, доколкото са необходими, покупките на ценни книжа, чиято доходност до падежа е под
лихвения процент по депозитното улеснение на ЕЦБ.

(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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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 7:
„7. Разрешават се покупките на номинални обезпечени облигации с отрицателна доходност до падежа (или с найниска възможна доходност), която е равна на лихвения процент по депозитното улеснение или го надхвърля.
Доколкото са необходими, се разрешават покупките на номинални обезпечени облигации с отрицателна
доходност до падежа (или с най-ниска възможна доходност), която е под лихвения процент по депозитното
улеснение.“
Член 2
Влизане в сила
Настоящото решение влиза в сила на 13 януари 2017 г.

Съставено във Франкфурт на Майн на 11 януари 2017 година.
За Управителния съвет на ЕЦБ
Председател на ЕЦБ
Mario DRAGHI

