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DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2017/2199
z dnia 20 listopada 2017 r.
zmieniająca

decyzję

EBC/2014/40 w sprawie realizacji trzeciego
zabezpieczonych obligacji (EBC/2017/37)

programu

zakupu

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 127 ust. 2 tiret pierwsze,
uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności
jego art. 12 ust. 1 akapit drugi, w związku z art. 3 ust. 1 tiret pierwsze oraz art. 18 ust. 1,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Decyzja EBC/2014/40 (1) ustanowiła trzeci program zakupu zabezpieczonych obligacji. Łącznie z programem
zakupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami, programem zakupu aktywów sektora publicznego
na rynkach wtórnych oraz programem zakupu w sektorze przedsiębiorstw trzeci program zakupu zabezpie
czonych obligacji stanowi część rozszerzonego programu zakupu aktywów (zwanego dalej „programem zakupu
aktywów”). Program zakupu aktywów ma na celu dalsze wzmocnienie transmisji polityki pieniężnej, ułatwienie
udzielania kredytu gospodarce strefy euro, łagodzenie warunków zaciągania kredytów przez gospodarstwa
domowe i przedsiębiorstwa oraz przyczynienie się do powrotu stopy inflacji do poziomu poniżej, ale blisko 2 %
w średnim okresie, zgodnie z podstawowym celem Europejskiego Banku Centralnego (EBC), jakim jest
utrzymanie stabilności cen.

(2)

W dniu 4 października 2017 r. Rada Prezesów zdecydowała o dalszym doprecyzowaniu zasad mających
zastosowanie do kwalifikowania – w ramach trzeciego programu zakupu zabezpieczonych obligacji – zakupów
zabezpieczonych obligacji warunkowych typu „pass-through”, w związku z potencjalnie wyższym ryzykiem, jakie
generują takie obligacje dla Eurosystemu.

(3)

Decyzja EBC/2014/40 powinna zatem zostać odpowiednio zmieniona,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1
Zmiany
W art. 2 wytycznych EBC/2014/40 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:
„9. Z zakupów w ramach trzeciego programu zakupu zabezpieczonych obligacji wyłączone są zabezpieczone
obligacje, które: a) mają warunkową strukturę typu »pass-through«, w której uprzednio zdefiniowane zdarzenia
prowadzą do wydłużenia zapadalności tych obligacji oraz przejścia na strukturę płatności zależną głównie od
przepływów środków pieniężnych generowanych przez pulę aktywów zabezpieczających; oraz b) zostały
wyemitowane przez podmiot, którego najlepszy rating emitenta jest poniżej poziomu CQS3.”.
Artykuł 2
Wejście w życie
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2018 r.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 20 listopada 2017 r.
W imieniu Rady Prezesów EBC
Mario DRAGHI

Prezes EBC

(1) Decyzja EBC/2014/40 z dnia 15 października 2014 r. w sprawie realizacji trzeciego programu zakupu zabezpieczonych obligacji
(Dz.U. L 335 z 22.11.2014, s. 22).

