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ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2017/2199
z 20. novembra 2017,
ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2014/40 o vykonávaní tretieho programu nákupu krytých
dlhopisov (ECB/2017/37)
RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 127 ods. 2 prvú zarážku,
so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 121
druhý pododsek v spojení s článkom 3.1 prvou zarážkou a článkom 18.1,
keďže:
(1)

Rozhodnutím ECB/2014/40 (1) sa zaviedol tretí program nákupu krytých dlhopisov (third covered bond purchase
programme – CBPP3). CBPP3 je spolu s programom nákupu cenných papierov krytých aktívami, programom
nákupu aktív verejného sektora na sekundárnych trhoch a programom nákupu cenných papierov podnikového
sektora súčasťou rozšíreného programu nákupu aktív (asset purchase programme – APP). Cieľom APP je ešte viac
zlepšiť transmisiu menovej politiky, uľahčiť poskytovanie úverov hospodárstvu eurozóny, uvoľniť úverové
podmienky pre domácnosti a firmy a pomôcť vrátiť mieru inflácie na úroveň tesne pod 2 % v strednodobom
horizonte v súlade s primárnym cieľom Európskej centrálnej banky (ECB) udržiavať cenovú stabilitu.

(2)

Rada guvernérov 4. októbra 2017 rozhodla o spresnení pravidiel, ktoré sa týkajú akceptovateľnosti krytých
dlhopisov typu conditional pass-through pre nákup v rámci CBPP3, a to vzhľadom na potenciálne väčšie riziko,
ktoré predstavujú pre Eurosystém.

(3)

Rozhodnutie ECB/2014/40 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1
Zmena
V článku 2 rozhodnutia ECB/2014/40 sa dopĺňa tento bod 9:
„9. Kryté dlhopisy sú vylúčené z nákupov v rámci CBPP3, ak: a) majú štruktúru conditional pass-through, pri ktorej
vopred vymedzené udalosti vedú k predĺženiu splatnosti dlhopisu a k prechodu na platobnú štruktúru, ktorá
závisí predovšetkým od peňažných tokov z aktív podkladového súboru zabezpečovacích aktív; a zároveň b) ich
vydal subjekt, ktorého najlepší rating emitenta nedosahuje CQS3.“
Článok 2
Nadobudnutie účinnosti
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. februára 2018.

Vo Frankfurte nad Mohanom 20. novembra 2017
Za Radu guvernérov ECB
prezident ECB
Mario DRAGHI

(1) Rozhodnutie ECB/2014/40 z 15. októbra 2014 o vykonávaní tretieho programu nákupu krytých dlhopisov (Ú. v. EÚ L 335,
22.11.2014, s. 22).

