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ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY
ze dne 3. listopadu 2011
o provádění druhého programu nákupu krytých dluhopisů
(ECB/2011/17)
(2011/744/EU)
k a) uvolnění podmínek financování pro úvěrové insti
tuce a podniky a b) podpoře úvěrových institucí, aby
udržely a rozšířily úvěrování svých klientů.

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména
na čl. 127 odst. 2 první odrážku této smlouvy,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank
a Evropské centrální banky, a zejména na druhý pododstavec
článku 12.1 ve spojení s čl. 3.1 první odrážkou a článkem 18.1
tohoto statutu,

(4)

Jako součást jednotné měnové politiky by měl být přímý
nákup způsobilých krytých dluhopisů centrálními
bankami Eurosystému v rámci druhého programu
prováděn jednotným způsobem v souladu s tímto
rozhodnutím,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

vzhledem k těmto důvodům:
Článek 1
(1)

(2)

(3)

Evropská centrální banka (ECB) spolu s národními
centrálními bankami členských států, jejichž měnou je
euro (dále jen „národní centrální banky“), mohou podle
článku 18.1 statutu Evropského systému centrálních
bank a Evropské centrální banky (dále jen „statut ESCB“)
obchodovat na finančních trzích mimo jiné formou
přímých nákupů a prodejů obchodovatelných cenných
papírů.

Dne 7. května 2009 a následně 4. a 18. června 2009
Rada guvernérů rozhodla, že s ohledem na výjimečnou
situaci, která v té době panovala na trhu, zahájí program
nákupu krytých dluhopisů (dále jen „program“) v celkové
předpokládané jmenovité hodnotě 60 miliard EUR
v souladu s rozhodnutím ECB/2009/16 ze dne
2. července 2009 o provádění programu nákupu krytých
dluhopisů (1). V rámci tohoto programu se národní
centrální banky a výjimečně i ECB v přímém kontaktu
s protistranami mohly rozhodnout v poměru svých
přidělených podílů přímo nakoupit způsobilé kryté
dluhopisy od způsobilých protistran na primárním
a sekundárním trhu. S ohledem na potřeby měnové poli
tiky Eurosystému a cíle nákupu krytých dluhopisů byl
program koncipován jako dočasné opatření s dobou
trvání dvanáct měsíců a jeho platnost skončila
30. června 2010.

Rada guvernérů rozhodla, že by měl být zahájen druhý
program nákupu krytých dluhopisů (dále jen „druhý
program“). Centrální banky Eurosystému hodlají druhý
program nákupu krytých dluhopisů realizovat postupně
s přihlédnutím k tržním podmínkám a potřebám měnové
politiky Eurosystému. Cílem druhého programu je přispět

(1) Úř. věst. L 175, 4.7.2009, s. 18.

Zavedení a rozsah přímého nákupu krytých dluhopisů
Eurosystém zavádí druhý program, na jehož základě centrální
banky Eurosystému nakoupí způsobilé kryté dluhopisy
v předpokládané jmenovité hodnotě 40 miliard EUR. Centrální
banky Eurosystému mohou v rámci druhého programu
nakoupit způsobilé kryté dluhopisy od způsobilých protistran
na primárním a sekundárním trhu v souladu s kritérii způsobi
losti uvedenými v tomto rozhodnutí. Obecné zásady
ECB/2000/7 ze dne 31. srpna 2000 o nástrojích a postupech
měnové politiky Eurosystému (2) se na přímý nákup krytých
dluhopisů centrální bankou Eurosystému v rámci druhého
programu nevztahují.

Článek 2
Kritéria způsobilosti krytých dluhopisů
Kryté dluhopisy, které jsou: a) způsobilé pro operace měnové
politiky ve smyslu obecných zásad ECB/2000/7; b) denomino
vané v eurech a c) držené a vypořádávané v eurozóně, jsou
způsobilé k přímému nákupu v rámci druhého programu za
předpokladu, že splňují tyto dodatečné podmínky:

1. Jedná se buď o a) kryté dluhopisy emitované v souladu
s kritérii uvedenými v čl. 52 odst. 4 směrnice 2009/65/ES (3)
(dále jen „kryté dluhopisy, které jsou v souladu se směrnicí
SKIPCP“) nebo b) strukturované kryté dluhopisy, které posky
tují obdobné záruky jako kryté dluhopisy, které jsou
v souladu se směrnicí SKIPCP, jak je vymezuje oddíl 6.2.3
přílohy I obecných zásad ECB/2000/7.
(2) Úř. věst. L 310, 11.12.2000, s. 1.
(3) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne
13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů
týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných
cenných papírů (SKIPCP) (Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s. 32).
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2. Minimální objem každé emise krytých dluhopisů činí 300
milionů EUR.
3. Minimální rating emise krytých dluhopisů je „BBB-“ nebo
jeho ekvivalent, který byl udělen alespoň jednou z hlavních
ratingových agentur.
4. Kryté dluhopisy jsou vydány podle právních předpisů, které
upravují kryté dluhopisy a které jsou platné v členském státě
eurozóny. V případě strukturovaných krytých dluhopisů je
rozhodným právem pro dokumentaci týkající se krytých
dluhopisů právo členského státu eurozóny.
5. V době nákupu cenného papíru činí doba, která zbývá do
splatnosti emise krytých dluhopisů, nejvíce deset a půl roku.
Článek 3

L 297/71

Eurosystému, ve smyslu oddílu 2.1 přílohy I obecných zásad
ECB/2000/7 a b) jakékoli jiné protistrany, které centrální banky
Eurosystému využívají pro účely investování svých investičních
portfolií v eurech.

Článek 4
Závěrečná ustanovení
1.
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po
zveřejnění na internetových stránkách ECB.

2.

Toto rozhodnutí se použije do 31. října 2012.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 3. listopadu 2011.

Způsobilé protistrany
Způsobilými protistranami pro účely druhého programu jsou: a)
tuzemské protistrany, které se účastní operací měnové politiky
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