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ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY
z 3. novembra 2011
o vykonávaní druhého programu nákupu krytých dlhopisov
(ECB/2011/17)
(2011/744/EÚ)
inštitúcie a podniky a b) motivovaniu úverových inštitúcií
udržiavať a zvyšovať objem úverov, ktoré poskytujú
svojim klientom.

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na
jej článok 127 ods. 2 prvú zarážku,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk
a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 12.1
druhý pododsek v spojení s článkom 3.1 prvou zarážkou
a článkom 18.1,

(4)

Ako súčasť jednotnej menovej politiky by sa mal priamy
nákup akceptovateľných krytých dlhopisov centrálnymi
bankami Eurosystému v rámci druhého programu vyko
návať jednotným spôsobom v súlade s týmto rozhod
nutím,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

keďže:

Článok 1
Zavedenie a rozsah priameho nákupu krytých dlhopisov

(1)

V súlade s článkom 18.1 Štatútu Európskeho systému
centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (ďalej
len „štatút ESCB“), Európska centrálna banka (ECB)
spolu s národnými centrálnymi bankami členských
štátov, ktorých menou je euro môžu obchodovať na
finančných trhoch okrem iného s obchodovateľnými
cennými papiermi v rámci priamych nákupov a predajov.

(2)

7. mája 2009 a následne 4. júna a 18. júna 2009
rozhodla Rada guvernérov, vzhľadom na výnimočné
okolnosti, ktoré v tom čase prevládali na trhu,
o zavedení programu nákupu krytých dlhopisov (ďalej
len „program“) v celkovej predpokladanej menovitej
hodnote 60 miliárd EUR v súlade s rozhodnutím
ECB/2009/16 z 2. júla 2009 o vykonávaní programu
nákupu krytých dlhopisov (1). Na základe programu sa
národné centrálne banky a vo výnimočných prípadoch
aj ECB, v priamom kontakte so zmluvnými stranami,
mohli rozhodnúť priamo nakupovať, v rozsahu im pride
leného podielu, akceptovateľné kryté dlhopisy od akcep
tovateľných zmluvných strán na primárnom a
sekundárnom trhu. S ohľadom na potreby menovej poli
tiky Eurosystému a ciele nákupov krytých dlhopisov bol
program vytvorený ako dočasný nástroj na obdobie
dvanástich mesiacov a skončil sa 30. júna 2010.

(3)

Rada guvernérov rozhodla, že by sa mal začať druhý
program nákupu krytých dlhopisov (ďalej len „druhý
program“). Centrálne banky Eurosystému zamýšľajú
vykonávať druhý program postupne s prihliadnutím na
trhové podmienky a potreby menovej politiky Eurosys
tému. Cieľom druhého programu je prispieť k: a) zlep
šeniu
podmienok
financovania
pre
úverové

(1) Ú. v. EÚ L 175, 4.7.2009, s. 18.

Eurosystém zavádza druhý program, v rámci ktorého centrálne
banky Eurosystému nakupujú akceptovateľné kryté dlhopisy
v predpokladanej menovitej hodnote 40 miliárd EUR. Centrálne
banky Eurosystému môžu v rámci druhého programu naku
povať od akceptovateľných zmluvných strán akceptovateľné
kryté dlhopisy na primárnom a sekundárnom trhu v súlade
s kritériami akceptovateľnosti uvedenými v tomto rozhodnutí.
Usmernenie ECB/2000/7 z 31. augusta 2000 o nástrojoch
a postupoch menovej politiky Eurosystému (2) sa neuplatňuje
na priamy nákup krytých dlhopisov centrálnymi bankami Euro
systému v rámci druhého programu.
Článok 2
Kritériá akceptovateľnosti krytých dlhopisov
Kryté dlhopisy, ktoré sú: a) akceptovateľné pre operácie
menovej politiky, ako je vymedzené v usmernení ECB/2000/7,
b) denominované v eurách a c) držané a vyrovnávané
v eurozóne, sú akceptovateľné pre priamy nákup v rámci
druhého programu za predpokladu, že spĺňajú tieto dodatočné
požiadavky:
1. Ide buď o: a) kryté dlhopisy vydané v súlade s kritériami
ustanovenými v článku 52 ods. 4 smernice 2009/65/ES (3)
(ďalej len „kryté dlhopisy v súlade s PKIPCP“) alebo b) štruk
túrované kryté dlhopisy, s ktorými sú spojené podobné
záruky ako v prípade krytých dlhopisov v súlade s PKIPCP,
ako je vymedzené v oddiele 6.2.3 prílohy I k usmerneniu
ECB/2000/7.
(2) Ú. v. ES L 310, 11.12.2000, s. 1.
(3) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES z 13. júla
2009 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a
správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investo
vania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (Ú. v. EÚ
L 302, 17.11.2009, s. 32).
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2. Minimálny objem každej emisie krytých dlhopisov je 300
miliónov EUR.
3. Minimálny rating emisie krytých dlhopisov je „BBB-“ alebo
jemu zodpovedajúci rating, ktorý bol vydaný aspoň jednou
z hlavných ratingových agentúr.
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operáciách menovej politiky Eurosystému, ako je vymedzené
v oddiele 2.1 prílohy I k usmerneniu ECB/2000/7, a b)
akékoľvek iné zmluvné strany, ktoré centrálne banky Eurosys
tému využívajú na investovanie svojich investičných portfólií
v eurách.

Článok 4
4. Kryté dlhopisy sa vydávajú podľa právnych predpisov upra
vujúcich kryté dlhopisy, ktoré sú platné v členskom štáte
eurozóny. V prípade štruktúrovaných krytých dlhopisov je
rozhodným právom pre dokumentáciu týkajúcu sa krytých
dlhopisov právo členského štátu eurozóny.
5. V čase nákupu cenného papiera je zostávajúca lehota na
splatenie emisie krytých dlhopisov najviac 10,5 roka.
Článok 3

Záverečné ustanovenia
1.
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim
po jeho uverejnení na internetovej stránke ECB.

2.

Toto rozhodnutie sa uplatňuje do 31. októbra 2012.

Vo Frankfurte nad Mohanom 3. novembra 2011

Akceptovateľné zmluvné strany
V rámci druhého programu sú akceptovateľnými zmluvnými
stranami: a) domáce zmluvné strany, ktoré sa zúčastňujú na

Prezident ECB
Mario DRAGHI

