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DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) [2020/441]
af 24. marts 2020
om ændring af Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2016/948 om indførelse af programmet
til opkøb af virksomhedsobligationer
(ECB/2020/18)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led,
under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig
artikel 12.1, andet afsnit, sammenholdt med artikel 3.1, første led, samt artikel 18.1, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

I medfør af artikel 18.1 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank kan
Den Europæiske Centralbank (ECB) sammen med de nationale centralbanker i de medlemsstater, der har euroen som
valuta, deltage i de finansielle markeder ved bl.a. at købe og sælge pengemarkedsinstrumenter med henblik på at
opfylde Det Europæiske System af Centralbankers mål.

(2)

Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2016/948 (ECB/2016/16) (1) indførte et program til opkøb af
virksomhedsobligationer (CSPP). Sammen med det tredje program til opkøb af særligt dækkede obligationer,
programmet til opkøb af værdipapirer af asset-backed typen og programmet til opkøb af den offentlige sektors
aktiver på det sekundære marked udgør CSPP en del af ECB's udvidede program til opkøb af aktiver (asset purchase
program, APP). APP-programmet har til formål at styrke transmissionen af pengepolitikken, fremme
kreditgivningen i euroområdet, gøre det lettere for husholdninger og virksomheder at låne samt at støtte en
vedvarende konvergens hen imod en inflation på et niveau under, men tæt på 2 % på mellemlangt sigt i
overensstemmelse med ECB's primære mål om at fastholde prisstabilitet.

(3)

Under hensyn til de ekstraordinære økonomiske og finansielle omstændigheder forbundet med spredningen af
coronavirus (COVID-19) besluttede Styrelsesrådet den 18. marts 2020 at udvide rækken af belånbare aktiver under
CSPP til ikke-finansielle virksomhedscertifikater, hvilket gør alle virksomhedscertifikater af tilstrækkelig
kreditkvalitet godkendt til opkøb under CSPP.

(4)

For at reagere omgående på den nuværende pandemi træder denne afgørelse i kraft dagen efter dens offentliggørelse i
Den Europæiske Unions Tidende.

(5)

Afgørelse (EU) 2016/948 (ECB/2016/16) bør derfor ændres i overensstemmelse hermed –

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1
Ændring
I artikel 2 i afgørelse (EU) 2016/948 (ECB/2016/16) erstattes punkt 2 af følgende:
"2.

Hvis et omsætteligt gældsinstrument har en oprindelig løbetid på 365/366 dage eller derunder, er den resterende
løbetid mindst 28 dage på det tidspunkt, hvor det købes af den pågældende centralbank i Eurosystemet.
Hvis et omsætteligt gældsinstrument har en oprindelig løbetid på 367 dage eller mere, er den resterende løbetid
mindst 6 måneder og den højeste resterende løbetid 30 år og 364 dage på det tidspunkt, hvor det købes af den
pågældende centralbank i Eurosystemet."

(1) Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) nr. 2016/948 af 1. juni 2016 om indførelse af programmet til opkøb af virksomhedsobligationer (ECB/2016/16) (EUT L 157 af 15.6.2016, s. 28).
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Artikel 2
Ikrafttrædelse
Denne afgørelse træder i kraft på den første dag efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 24. marts 2020.
Formand for ECB
Christine LAGARDE

