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SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2017/2199
z dne 20. novembra 2017
o spremembi Sklepa ECB/2014/40 o izvajanju tretjega programa nakupa kritih obveznic
(ECB/2017/37)
SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti prve alinee člena 127(2) Pogodbe,
ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti drugega pododstavka
člena 12.1 v povezavi s prvo alineo člena 3.1 in členom 18.1 Statuta,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

S Sklepom ECB/2014/40 (1) se je vzpostavil tretji program nakupa kritih obveznic. Tretji program nakupa kritih
obveznic je poleg programa nakupa listinjenih vrednostnih papirjev, programa nakupa vrednostnih papirjev
javnega sektorja na sekundarnih trgih in programa nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja del
razširjenega programa nakupa vrednostnih papirjev. Cilj programa nakupa vrednostnih papirjev je dodatno
okrepiti transmisijo denarne politike, olajšati kreditiranje gospodarstva v euroobmočju, omiliti posojilne pogoje
za gospodinjstva in podjetja ter prispevati k vrnitvi stopnje inflacije na raven, ki je v srednjeročnem obdobju pod
2 %, vendar blizu te vrednosti, kar je skladno s poglavitnim ciljem Evropske centralne banke (ECB), da ohranja
stabilnost cen.

(2)

Svet ECB je 4. oktobra 2017 odločil, da podrobneje določi pravila, ki veljajo za primernost kritih obveznic, ki se
običajno imenujejo conditional pass-through covered bonds (krite obveznice s pogojno možnostjo izplačila
imetnikom kritih obveznic iz kritnega premoženja), za nakup po tretjem programu nakupa kritih obveznic, in
sicer zaradi potencialno večjih tveganj, ki se jim Eurosistem z njimi izpostavlja.

(3)

Zato je treba Sklep ECB/2014/40 ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1
Sprememba
V členu 2 Sklepa ECB/2014/40 se doda naslednja točka 9:
„9. Iz nakupov po tretjem programu nakupa kritih obveznic se izključijo krite obveznice, ki: (a) imajo strukturo
conditional pass-through, pri kateri vnaprej določeni dogodki povzročijo podaljšanje zapadlosti obveznice in
prehod na strukturo plačil, ki je odvisna predvsem od denarnih tokov, ki jih ustvarja finančno premoženje
v osnovnem kritnem skladu, ter (b) jih izda subjekt, katerega najboljša bonitetna ocena za izdajatelja je nižja od
stopnje kreditne kvalitete 3.“
Člen 2
Začetek veljavnosti
Ta sklep začne veljati 1. februarja 2018.

V Frankfurtu na Majni, 20. novembra 2017
Za Svet ECB
Predsednik ECB
Mario DRAGHI

(1) Sklep ECB/2014/40 z dne 15. oktobra 2014 o izvajanju tretjega programa nakupa kritih obveznic (UL L 335, 22.11.2014, str. 22).

