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AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2017/2199 HATÁROZATA
(2017. november 20.)
a harmadik fedezettkötvény-vásárlási program végrehajtásáról szóló EKB/2014/40 határozat
módosításáról (EKB/2017/37)
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 EKB/2014/40 határozat (1) létrehozta a harmadik fedezettkötvény-vásárlási programot (CBPP3). A harmadik
fedezettkötvény-vásárlási program az eszközfedezetű értékpapír-vásárlási program, a közszektor eszközeinek
másodlagos piacon történő megvásárlására irányuló program és a vállalati szektort érintő vásárlási program
mellett a kibővített eszközvásárlási program részét képezi. Az eszközvásárlási program célja a monetáris politika
transzmissziójának további előmozdítása, az euroövezet gazdaságának történő hitelezés megkönnyítése,
a háztartások és cégek hitelfelvételi feltételeinek enyhítése és a hozzájárulás ahhoz, hogy az inflációs ráták
középtávon visszatérjenek a 2 % alatti, azonban ahhoz közeli szintekhez, az Európai Központi Bank (EKB)
árstabilitás fenntartására irányuló elsődleges céljával összhangban.

(2)

A Kormányzótanács 2017. október 4-én úgy határozott, hogy tovább finomítja a harmadik fedezettkötvényvásárlási program keretében az általában feltételes átfolyásos (conditional pass-through) fedezett kötvényeknek
nevezett fedezett kötvények elfogadhatóságára vonatkozó szabályokat, tekintettel a potenciálisan magasabb
kockázatra, amelynek ezek az eurorendszert kiteszik.

(3)

Ezért az EKB/2014/40 határozatot megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk
Módosítás
Az EKB/2014/40 határozat 2. cikke a következő 9. ponttal egészül ki:
„9. A fedezett kötvények nem vásárolhatók meg a CBPP3 program keretében, amennyiben: a) azok feltételes
átfolyásos struktúrával rendelkeznek, ahol előre meghatározott események a kötvény futamidejének meghosszab
bításához és egy elsődlegesen a fedezeti alapban szereplő eszközök által generált pénzforgalomtól függő fizetési
struktúrára való átváltáshoz vezetnek; és b) azokat CQS3 alatti első legjobb kibocsátói minősítéssel rendelkező
jogalany bocsátott ki.”
2. cikk
Hatálybalépés
Ez a határozat 2018. február 1-jén lép hatályba.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2017. november 20-án.
az EKB Kormányzótanácsa részéről
az EKB elnöke
Mario DRAGHI

(1) Az EKB/2014/40 határozat (2014. október 15.) a harmadik fedezettkötvény-vásárlási program végrehajtásáról (HL L 335., 2014.11.22.,
22. o.).

