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ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY
ze dne 15. října 2014
o provádění třetího programu nákupu krytých dluhopisů
(ECB/2014/40)
(2014/828/EU)
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,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

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.

(2)

Dne 4. září 2014 rozhodla Rada guvernérů o tom, že by měl být zahájen nový program nákupu krytých dluho
pisů (dále jen „program CBPP3“). Spolu s programem nákupu cenných papírů krytých aktivy (ABSPP) a cílenými
dlouhodobějšími refinančními operacemi (TLTRO) (1) program CBPP3 dále podpoří transmisi měnové politiky,
usnadní poskytování úvěrů hospodářství eurozóny, pozitivně se projeví na dalších trzích, a v důsledku toho
uvolní nastavení měnové politiky ECB a přispěje k návratu míry inflace k úrovním blíže 2 %.

(3)

Jako součást jednotné měnové politiky by měly být přímé nákupy způsobilých krytých dluhopisů centrálními
bankami Eurosystému v rámci programu CBPP3 prováděny jednotně a decentralizovaně v souladu s tímto
rozhodnutím,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Zavedení a rozsah přímého nákupu krytých dluhopisů
Eurosystém tímto zavádí program CBPP3, na jehož základě centrální banky Eurosystému nakoupí způsobilé kryté dluho
pisy ve smyslu článku 2. Centrální banky Eurosystému mohou v rámci programu CBPP3 nakoupit způsobilé kryté
dluhopisy od způsobilých protistran na primárním a sekundárním trhu v souladu s kritérii způsobilosti protistran obsa
ženými v článku 3.

Článek 2
Kritéria způsobilosti krytých dluhopisů
K přímému nákupu v rámci programu CBPP3 jsou způsobilé kryté dluhopisy, které jsou způsobilé pro operace měnové
politiky v souladu s oddílem 6.2.1 přílohy I obecných zásad ECB/2011/14 (2), splňují navíc podmínky pro to, aby mohly
být přijímány jako zajištění poskytované subjekty, které je vydaly, jak je uvedeno v oddíle 6.2.3.2 (pátém odstavci)
(1) Rozhodnutí ECB/2014/34 ze dne 29. července 2014 o opatřeních týkajících se cílených dlouhodobějších refinančních operací
(Úř. věst. L 258, 29.8.2014, s. 11).
(2) Obecné zásady ECB/2011/14 ze dne 20. září 2011 o nástrojích a postupech měnové politiky Eurosystému (Úř. věst. L 331,
14.12.2011, s. 1).
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přílohy I obecných zásad ECB/2011/14, a jsou vydány úvěrovými institucemi zaregistrovanými v eurozóně. K přímému
nákupu v rámci programu CBPP3 jsou způsobilé multi-cédulas, které jsou způsobilé pro operace měnové politiky
v souladu s oddílem 6.2.1 přílohy I obecných zásad ECB/2011/14 a které jsou vydány jednotkami pro speciální účel
zaregistrovanými v eurozóně.
Výše uvedené kryté dluhopisy jsou způsobilé k přímým nákupům v rámci programu CBPP3 za předpokladu, že splňují
tyto dodatečné podmínky:
1. Musí mít nejlepší dostupný rating minimálně na úrovni stupně úvěrové kvality 3 („CSQ3“ – v současné době odpo
vídá ratingu externí ratingové instituce na úrovni „BBB-“ nebo jeho ekvivalentu), který udělila alespoň jedna z exter
ních ratingových institucí akceptovaných v rámci pro hodnocení úvěrového rizika Eurosystému.
2. Celkový objem krytých dluhopisů s určitým mezinárodním identifikačním číslem cenných papírů (ISIN), které
centrální banky Eurosystému mohou nabýt v rámci prvního (1) a druhého (2) programu nákupu krytých dluhopisů
(CBPP1 a CBPP2) a programu CBPP3, jakož i mimo tyto programy, nesmí překročit 70 % objemu dané emise.
3. Kryté dluhopisy musí být denominovány v eurech a drženy a vypořádávány v eurozóně.
4. Kryté dluhopisy vydané subjekty, které byly dočasně vyloučeny z úvěrových operací Eurosystému, nemohou být po
dobu tohoto vyloučení předmětem nákupů v rámci programu CBPP3.
5. Kryté dluhopisy, které na Kypru a v Řecku v současné době nedosahují ratingu CQS3, musí mít po dobu, kdy se
v rámci požadavků týkajících se způsobilosti zajištění neuplatňuje na obchodovatelné dluhové nástroje vydané nebo
zaručené řeckou nebo kyperskou vládou minimální práh úvěrové kvality stanovený Eurosystémem (v souladu s čl. 8
odst. 2 obecných zásad ECB/2014/31 (3)), minimální rating aktiv na úrovni maximálního dosažitelného ratingu
krytých dluhopisů, jenž pro danou jurisdikci stanoví příslušná externí ratingová instituce, přičemž celkový objem
krytých dluhopisů s určitým ISIN, které centrální banky Eurosystému mohou nabýt v rámci programů CBPP1, CBPP2,
CBPP3, jakož i mimo tyto programy, nesmí překročit 30 % objemu dané emise; kromě toho musí být v zájmu vyrov
nání rizik splněny tyto dodatečné požadavky:
a) měsíční vykazování profilu souboru zajišťovacích aktiv (včetně údajů na úrovni úvěrů), jakož i strukturálních
znaků programu a informací o emitentovi, národní centrální bance země, v níž má emitent sídlo; vzor pro vyka
zování údajů poskytne protistranám příslušná národní centrální banka;
b) minimální závazné přezajištění ve výši 25 %; pravidla pro výpočet závazného přezajištění poskytne protistranám
příslušná národní centrální banka;
c) v případě pohledávek v jiných měnách než v eurech je v souboru zajišťovacích aktiv programu zahrnuto měnové
zajištění u protistran s ratingem BBB- nebo vyšším, nebo případně nejméně 95 % aktiv je denominováno
v eurech, a
d) úvěrové pohledávky v souboru zajišťovacích aktiv jsou za dlužníky se sídlem v eurozóně.
6. Kryté dluhopisy, které si emitenti ponechali, jsou způsobilé k nákupům v rámci programu CBPP3, pokud splňují
kritéria způsobilosti uvedená výše.

Článek 3
Způsobilé protistrany
Způsobilými protistranami pro účely programu CBPP3, a to jak pro přímé transakce, tak i pro půjčky cenných papírů
zahrnující kryté dluhopisy držené Eurosystémem v portfoliu programu CBPP3, jsou: a) tuzemské protistrany, které se
účastní operací měnové politiky Eurosystému, ve smyslu oddílu 2.1 přílohy I obecných zásad ECB/2011/14, a b) jakékoli
jiné protistrany, které centrální banky Eurosystému využívají pro účely investování svých investičních portfolií v eurech,
včetně protistran mimo eurozónu působících na trhu krytých dluhopisů.
(1) Rozhodnutí ECB/2009/16 ze dne 2. července 2009 o provádění programu nákupu krytých dluhopisů (Úř. věst. L 175, 4.7.2009, s. 18).
(2) Rozhodnutí ECB/2011/17 ze dne 3. listopadu 2011 o provádění druhého programu nákupu krytých dluhopisů (Úř. věst. L 297,
16.11.2011, s. 70).
(3) Obecné zásady ECB/2014/31 ze dne 9. července 2014 o dodatečných dočasných opatřeních týkajících se refinančních operací
Eurosystému a způsobilosti zajištění a o změně obecných zásad ECB/2007/9 (Úř. věst. L 240, 13.8.2014, s. 28).
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Článek 4
Závěrečné ustanovení
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po zveřejnění na internetových stránkách ECB.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 15. října 2014.
Prezident ECB
Mario DRAGHI

