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ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2017/2199
ze dne 20. listopadu 2017,
kterým se mění rozhodnutí ECB/2014/40 o provádění třetího programu nákupu krytých dluhopisů
(ECB/2017/37)
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 ECB/2014/40 (1) byl zaveden třetí program nákupu krytých dluhopisů (third covered bond purchase
programme – CBPP3). CBPP3 je spolu s programem nákupu cenných papírů krytých aktivy, programem nákupu
aktiv veřejného sektoru na sekundárních trzích a programem nákupu cenných papírů podnikového sektoru
součástí rozšířeného programu nákupu aktiv (asset purchase programme – APP). Cílem APP je dále zlepšit transmisi
měnové politiky, usnadnit poskytování úvěrů hospodářství eurozóny, uvolnit 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 (ECB) udržovat cenovou stabilitu.

(2)

Rada guvernérů dne 4. října 2017 rozhodla o zpřesnění pravidel, která se týkají způsobilosti krytých dluhopisů
typu conditional pass-through k nákupu v rámci programu CBPP3, s ohledem na potenciálně vyšší rizika, kterým je
Eurosystém v souvislosti s těmito krytými dluhopisy vystaven.

(3)

Rozhodnutí ECB/2014/40 je proto třeba odpovídajícím způsobem změnit,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Změna
V článku 2 rozhodnutí ECB/2014/40 se doplňuje nový bod 9, který zní:
„9. Kryté dluhopisy jsou vyloučeny z nákupů v rámci programu CBPP3, pokud: a) mají strukturu conditional passthrough, kdy předem vymezené události vedou k prodloužení splatnosti dluhopisu a k přechodu na platební
strukturu, která závisí především na peněžních tocích z aktiv v příslušném krycím portfoliu, a současně b) je
vydal subjekt, jehož nejlepší rating emitenta nedosahuje CQS3.“
Článek 2
Vstup v platnost
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 1. února 2018.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 20. listopadu 2017.
Za Radu guvernérů ECB
prezident ECB
Mario DRAGHI

(1) Rozhodnutí Evropské centrální banky ECB/2014/40 ze dne 15. října 2014 o provádění třetího programu nákupu krytých dluhopisů
(Úř. věst. L 335, 22.11.2014, s. 22).

