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EURÓPAI KÖZPONTI BANK
AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK HATÁROZATA
(2009. július 2.)
a fedezettkötvény-vásárlási program végrehajtásáról
(EKB/2009/16)
(2009/522/EK)
intézeteknél az ügyfélhitelnyújtás fenntartásának és bőví
tésének szorgalmazása; valamint d) a piaci likviditás javí
tása a magánszektorban a hitelviszonyt megtestesítő
értékpapírok fontos piaci szegmenseiben.

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és külö
nösen annak 105. cikke (2) bekezdésének első francia bekezdé
sére,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai
Központi Bank Alapokmányára (a továbbiakban: a KBER
Alapokmánya) és különösen annak 12.1. cikke második albe
kezdésére, a 3.1. cikk első francia bekezdésével és a
18.1. cikkével együttesen,

(3)

Az egységes monetáris politika részeként az elfogadható
fedezett kötvényeknek az eurorendszer-beli központi
bankok által a program keretében történő végleges
megvásárlását egységes módon, e határozat feltételei
szerint kell végrehajtani,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk
A fedezett kötvények végleges vásárlási programjának
létrehozása és hatálya

mivel:

(1)

A KBER Alapokmányának 18.1. cikke alapján azon
tagállamok nemzeti központi bankjai (a továbbiakban:
NKB-k), amelyek bevezették az eurót és az Európai
Központi Bank („EKB”) (a továbbiakban együtt: eurorend
szer-beli központi bankok) műveleteket végezhetnek a
pénzpiacon egyebek között forgalomképes eszközök
végleges vétele és eladása révén.

(2)

A Kormányzótanács 2009. május 7-én, majd 2009.
június 4-én döntött arról, hogy a jelenleg uralkodó rend
kívüli piaci körülményekre figyelemmel egy programot (a
továbbiakban: fedezettkötvény-vásárlási program vagy
program) kell indítani, melynek keretében az NKB-k és
kivételesen az EKB a részükre meghatározott arányban
közvetlenül a szerződő felektől véglegesen megvásárol
hatnak elfogadható fedezett kötvényeket. Az eurorend
szer-beli központi bankok a fedezettkötvény-vásárlási
programot fokozatosan kívánják végrehajtani, figyelembe
véve a piaci körülményeket és az eurorendszer monetáris
politikai igényeit. A vásárlások célja a következők támo
gatása: a) a pénzpiaci hozamok folyamatban lévő csök
kenésének ösztönzése; b) a hitelintézetek és vállalkozások
számára a finanszírozási feltételek könnyítése; c) a hitel

Az eurorendszer programot hozott létre, melynek értelmében az
eurorendszer-beli központi bankok 60 milliárd EUR előirány
zott nominális összegben elfogadható fedezett kötvényeket vásá
rolnak. Az eurorendszer-beli központi bankok a program kere
tében dönthetnek arról, hogy a jogosult szerződő felektől elfo
gadható fedezett kötvényeket vásárolnak az elsődleges és a
másodlagos piacokon, az e határozatban szereplő elfogadható
sági kritériumoknak megfelelően. Az eurorendszer monetáris
politikai eszközeiről és eljárásairól szóló, 2000. augusztus 31-i
EKB/2000/7 iránymutatás (1) nem vonatkozik a fedezett kötvé
nyeknek az eurorendszer-beli központi bankok által a program
keretében történő végleges megvásárlására.

2. cikk
A fedezett kötvényekre vonatkozó elfogadhatósági
kritériumok
A program keretében végleges megvásárlásra elfogadhatóak
azok a fedezett kötvények, a) amelyek elfogadhatóak az
EKB/2000/7 iránymutatásban meghatározott monetáris politikai
műveletekhez; b) euróban denomináltak; c) amelyeket az euro
övezetben bejegyzett hitelintézetek vagy az euroövezetben
bejegyzett és az alábbi (4) bekezdésben meghatározott feltéte
leknek megfelelő egyéb intézmények bocsátottak ki; és d)
amelyeket az euroövezetben tartanak és számolnak el, feltéve,
hogy megfelelnek a következő további feltételeknek:
(1) HL L 310., 2000.12.11., 1. o.
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1. azok i. az ÁÉKBV-irányelv 22. cikkének (4) bekezdésében
meghatározott kritériumoknak megfelelően kibocsátott fede
zett kötvények (1) (a továbbiakban: „az ÁÉKBV-előírásoknak
megfelelő fedezett kötvények”) vagy ii. olyan strukturált fede
zett kötvények, amelyeket valamely eurorendszer-beli
központi bank saját mérlegelési jogkörében az ÁÉKBV-előírá
soknak megfelelő fedezett kötvényekhez hasonló biztosítékot
nyújtónak tekint.
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5. A fedezett kötvények kibocsátásának a valamely euroövezeti
tagállamban a fedezett kötvények kibocsátására vonatkozó
jogszabályok szerint kell történnie. Strukturált fedezett
kötvények esetében valamely euroövezeti tagállam jogának
kell vonatkoznia a fedezett kötvények dokumentációjára.
3. cikk
Jogosult szerződő felek

2. Minden egyes fedezettkötvény-kibocsátás nagyságának fősza
bályként el kell érnie a minimum 500 millió EUR összegű
teljes kibocsátási összeget. Különleges esetekben az eurorend
szer-beli központi bank dönthet 500 millió EUR teljes kibo
csátási összeget el nem érő fedezett kötvények végleges
megvásárlásáról is, amennyiben a teljes kibocsátás összege
legalább 100 millió EUR, mely esetben az eurorendszerbeli központi bank saját mérlegelési jogkörében dönti el,
hogy sajátos piaci körülmények vagy kockázatkezelési
megfontolások indokolják az ilyen vásárlást.

A fedezettkötvény-vásárlási programban a következők jogosult
szerződő felek: a) az eurorendszer EKB/2000/7 iránymutatás I.
mellékletének 2.1. szakaszában meghatározott monetáris poli
tikai műveleteiben részt vevő belföldi szerződő felek; és b) az
euroövezetben (bejegyzés vagy fióktelep révén) letelepedett
minden más szerződő fél, amelyet valamely eurorendszer-beli
központi bank az euróban denominált portfolióinak befekteté
séhez igénybe vesz.
4. cikk

3. A fedezettkötvény-kibocsátásnak főszabályként legalább a
vezető minősítő intézetek egyike által odaítélt „AA” vagy
azzal egyenértékű minősítéssel kell rendelkeznie.
4. Amennyiben a fedezett kötvény kibocsátója az euroöve
zetben bejegyzett (hitelintézetnek nem minősülő) intézmény,
a következő kritériumok alkalmazandók: i. az ilyen intéz
mény csak fedezett kötvényeket bocsát ki, és ii. a fedezett
kötvényekre valamely euroövezetben bejegyzett hitelintézet
az adott eurorendszer-beli központi bank számára elfogad
ható módon garanciát vállal, vagy azok olyan, hasonló
jellegű biztosítékkal rendelkeznek, amely megfelel az adott
eurorendszer-beli központi bank által támasztott követelmé
nyeknek.

(1) A Tanács 1985. december 20-i 85/611/EGK irányelve az átruház
ható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra
(ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelke
zések összehangolásáról (HL L 375., 1985.12.31., 3. o.)

Záró rendelkezések
(1)
Ez a határozat az EKB honlapján történő közzétételét
követő napon lép hatályba.
(2)

Ezt a határozatot 2010. június 30-ig kell alkalmazni.

Kelt Luxembourgban, 2009. július 2-án.
az EKB elnöke
Jean-Claude TRICHET

