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EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2020/441
av den 24 mars 2020
om ändring av Europeiska centralbankens beslut (EU) 2016/948 om genomförandet av programmet
för köp av värdepapper från företagssektorn
(ECB/2020/18)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 127.2 första strecksatsen,
med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 12.1 andra
stycket jämförd med artikel 3.1 första strecksatsen och artikel 18.1, och
av följande skäl:
(1)

Enligt artikel 18.1 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken får Europeiska
centralbanken (ECB) tillsammans med de nationella centralbankerna i de medlemsstater som har euron som valuta
(nedan kallade de nationella centralbankerna) verka för de finansiella marknaderna bl.a. genom att köpa och sälja lätt
omsättningsbara värdepapper, i syfte att förverkliga målen för Europeiska centralbankssystemet.

(2)

Genom Europeiska centralbankens beslut (EU) 2016/948 (ECB/2016/16) (1) inrättades ett program för köp av
värdepapper från företagssektorn (CSPP). Tillsammans med det tredje programmet för köp av säkerställda
obligationer, programmet för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar samt programmet för köp av den
offentliga sektorns tillgångar på andrahandsmarknaderna utgör CSPP en del av ECB:s expanderade program för köp
av tillgångar (nedan kallat APP). Syftet med APP är att förbättra den penningpolitiska transmissionsmekanismen,
underlätta kreditgivningen i euroområdet, medföra lättnader i hushållens och företagens lånevillkor samt främja att
inflationstakten varaktigt konvergerar till strax under 2 procent på medellång sikt, i enlighet med ECB:s huvudmål
om att upprätthålla prisstabilitet.

(3)

Mot bakgrund av de exceptionella ekonomiska och finansiella omständigheterna i samband med spridningen av
Corona-viruset 2019 (COVID-19) beslutade ECB-rådet den 18 mars 2020 att utöka de tillgångar som godtags inom
ramen för CSPP till att omfatta icke-finansiella certifikat, så att alla certifikat som uppfyller kreditkvalitetskraven får
köpas under CSPP.

(4)

För att snabbt reagera på den aktuella epidemin, bör detta beslut träda i kraft dagen efter det att det har
offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

(5)

Beslut (EU) 2016/948 (ECB/2016/16) bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Ändring
Artikel 2.2 i beslut (EU) 2016/948 (ECB/2016/16) ska ersättas med följande:
”2.

Om det omsättningsbara skuldinstrumentet har en ursprunglig löptid på maximalt 365/366 dagar, ska den
minsta återstående löptiden vara 28 dagar vid den tidpunkt då det köps av den berörda centralbanken i
Eurosystemet.
Om det omsättningsbara skuldinstrumentet har en ursprunglig löptid på minst 367 dagar, ska den minsta
återstående löptiden vara 6 månader och den maximala återstående löptiden ska vara 30 år och 364 dagar vid
den tidpunkt då det köps av den berörda centralbanken i Eurosystemet.”

(1) Europeiska centralbankens beslut (EU) 2016/948 av den 1 juni 2016 om genomförandet av programmet för köp av värdepapper från
företagssektorn (ECB/2016/16) (EUT L 157, 15.6.2016, s. 28).
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Artikel 2
Ikraftträdande
Detta beslut träder i kraft den första dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 24 mars 2020.
ECB:s ordförande
Christine LAGARDE

