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II
(Nelegislatívne akty)

ROZHODNUTIA
ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2015/2464
zo 16 decembra 2015,
ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2015/774 o programe nákupu aktív verejného sektora na
sekundárnom trhu (ECB/2015/48)
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,

keďže:

(1)

Rada guvernérov prijala 4. marca 2015 rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/774
(ECB/2015/10) (1), ktorým sa zaviedol program nákupu aktív verejného sektora na sekundárnom trhu (ďalej len
„PSPP“). Zavedením PSPP rozšírila Rada guvernérov existujúce programy nákupu aktív tak, aby zahŕňali nákupy
cenných papierov verejného sektora. PSPP je spolu s tretím programom nákupu krytých dlhopisov (third covered
bond purchase programme – CBPP3) a programom nákupu cenných papierov krytých aktívami (asset-backed
securities purchase programme – ABSPP) súčasťou rozšíreného programu nákupu aktív (expanded asset purchase
programme – APP). Cieľom APP je ešte väčšmi zlepšiť transmisiu menovej politiky, uľahčiť poskytovanie úverov
hospodárstvu eurozóny, uvoľniť úverové podmienky pre domácnosti a firmy a pomôcť vrátiť miery inflácie na
úroveň bližšiu k 2 % v súlade s primárnym cieľom ECB udržiavať cenovú stabilitu.

(2)

Rada guvernérov 3. decembra 2015 v súlade so svojím mandátom na zabezpečenie cenovej stability rozhodla
upraviť niektoré prvky PSPP tak, aby sa udržateľne upravil vývoj inflácie v súlade s cieľom dosiahnuť mieru
inflácie na úrovni tesne pod 2 % v strednodobom horizonte. Tieto úpravy sú v súlade s mandátom Rady
guvernérov v oblasti menovej politiky a náležite zohľadňujú otázky spojené s riadením rizík.

(3)

Na účely dosiahnutia cieľov PSPP Rada guvernérov rozhodla o predĺžení zamýšľaného časového horizontu
nákupov v rámci PSPP do konca marca 2017 alebo v prípade potreby na ešte dlhší čas, a v každom prípade až
kým Rada guvernérov nezistí, že sa vývoj inflácie udržateľne upravil, čo je v súlade s cieľom dosiahnuť mieru
inflácie na úrovni tesne pod 2 % v strednodobom horizonte. Rada guvernérov rozhodla podobne o predĺžení
zamýšľaného časového horizontu nákupov v rámci CBPP3 a ABSPP.

(4)

S cieľom zlepšiť flexibilitu PSPP, a tým podporiť pokračovanie plynulej uskutočňovania nákupov prinajmenšom
do zamýšľaného termínu ukončenia programu Rada guvernérov tiež rozhodla, že obchodovateľné dlhové
nástroje denominované v eurách a vydané regionálnymi alebo miestnymi vládami v eurozóne budú akcepto
vateľné pre bežné nákupy v rámci PSPP, ktoré uskutočnia národné centrálne banky v jurisdikcii, v ktorej je
umiestnený vydávajúci subjekt.

(1) Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/774 zo 4. marca 2015 o programe nákupu aktív verejného sektora na sekundárnom
trhu (ECB/2015/10) (Ú. v. EÚ L 121, 14.5.2015, s. 20).
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(5)

Rada guvernérov tiež rozhodla o reinvestovaní splátok istiny splatných cenných papierov nakúpených v rámci
APP, kým to bude nevyhnutné, čím prispeje k priaznivému stavu likvidity a k primeranému nastaveniu menovej
politiky.

(6)

V prípade dlhových cenných papierov uvedených v článku 3 ods. 2 písm. c) rozhodnutia (EÚ) 2015/774 sa
uplatňuje iný limit na emitenta a iný limit podielu emisie. Tieto limity stanoví Rada guvernérov, pričom náležite
zohľadní otázky spojené s fungovaním trhu a riadením rizika.

(7)

Rozhodnutie (EÚ) 2015/774 (ECB/2015/10) by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Zmeny

Rozhodnutie (EÚ) 2015/774 (ECB/2015/10) sa mení takto:
1. V článku 3 sa odsek 1 nahrádza takto:
„1.
Obchodovateľné dlhové cenné papiere denominované v eurách, ktoré vydali ústredné, regionálne alebo miestne
vlády členských štátov, ktorých menou je euro, uznané agentúry umiestnené v eurozóne, medzinárodné organizácie
umiestnené v eurozóne a multilaterálne rozvojové banky umiestnené v eurozóne, sú akceptovateľné pre nákup zo
strany centrálnych bánk Eurosystému v rámci PSPP v súlade s požiadavkami uvedenými v článku 3. Vo výnimočných
prípadoch, keď nemožno nakúpiť predpokladaný objem, Rada guvernérov môže rozhodnúť o nákupe obchodova
teľných dlhových cenných papierov vydaných inými subjektmi umiestnenými v eurozóne v súlade s podmienkami
uvedenými v odseku 4.“
2. V článku 3 sa odsek 3 nahrádza takto:
„3.
Dlhové cenné papiere podľa odsekov 1 a 2 sú akceptovateľné pre nákupy v rámci PSPP, len ak v čase ich
nákupu príslušnou centrálnou bankou Eurosystému zostávajú do ich splatnosti najmenej 2 roky a najviac 30 rokov.
V záujme plynulej implementácie PSPP sú v jeho rámci akceptovateľné obchodovateľné dlhové nástroje, ktorých
zostatková splatnosť je 30 rokov a 364 dní. Ak nie je možné nakúpiť predpokladaný objem obchodovateľných
dlhových cenných papierov vydaných ústrednými, regionálnymi alebo miestnymi vládami a uznanými agentúrami,
národné centrálne banky uskutočnia náhradné nákupy obchodovateľných dlhových cenných papierov vydaných
medzinárodnými organizáciami a multilaterálnymi rozvojovými bankami.“
3. V článku 3 sa odsek 4 nahrádza takto:
„4.
Ak nie je možné dosiahnuť predpokladané objemy obchodovateľných dlhových nástrojov vydaných
ústrednými, regionálnymi alebo miestnymi vládami a uznanými agentúrami umiestnenými v jurisdikcii centrálnej
banky Eurosystému, táto môže vo výnimočných prípadoch navrhnúť Rade guvernérov náhradný nákup obchodova
teľných dlhových nástrojov vydaných verejnými nefinančnými korporáciami umiestnenými v ich jurisdikcii.
Navrhované verejné nefinančné korporácie musia spĺňať prinajmenšom obe tieto kritériá:
— sú nefinančnými korporáciami v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 549/2013 (*),
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— sú subjektom verejného sektora, t. j. subjektom v zmysle článku 3 nariadenia Rady (ES) č. 3603/93 (**).

Obchodovateľné dlhové nástroje denominované v eurách a vydané takýmito verejnými nefinančnými korporáciami
umiestnenými v eurozóne, ktoré spĺňajú: i) kritériá akceptovateľnosti obchodovateľných aktív ako zábezpeky
v úverových operáciách Eurosystému, ako sa uvádza v štvrtej časti usmernenia Európskej centrálnej banky (EÚ)
2015/510 (ECB/2014/60) (***) a ii) požiadavky odsekov 2 a 3, sú so súhlasom Rady guvernérov akceptovateľné pre
náhradné nákupy v rámci PSPP.
(*) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 549/2013 z 21. mája 2013 o európskom systéme
národných a regionálnych účtov v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 174, 26.6.2013, s. 1).
(**) Nariadenie Rady (ES) č. 3603/93 z 13. decembra 1993, ktorým sa stanovujú definície na uplatňovanie zákazov
uvedené v článkoch 104 a 104b ods. 1 zmluvy (Ú. v. ES L 332, 31.12.1993, s. 1).
(***) Usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/510 z 19. decembra 2014 o vykonávaní rámca menovej
politiky Eurosystému (ECB/2014/60) (Ú. v. EÚ L 91, 2.4.2015, s. 3).“

4. Článok 5 sa nahrádza takto:

„Článok 5

Limity nákupu

1.
V súlade s článkom 3 sa na nákupy obchodovateľných dlhových cenných papierov, ktoré spĺňajú kritériá
uvedené v článku 3, v rámci PSPP uplatňuje limit podielu emisie s rovnakým medzinárodným kódom cenných
papierov (ISIN), a to po konsolidovaní vo všetkých portfóliách v držbe centrálnych bánk Eurosystému.

Limit podielu emisie s rovnakým ISIN je od 10. novembra 2015 stanovený na 33 %. Limit podielu emisie
s rovnakým ISIN je výnimočne stanovený na 25 % pre akceptovateľné obchodovateľné dlhové cenné papiere, ktoré
obsahujú doložku o spoločnom postupe, ktorá sa líši od doložky o spoločnom postupe podľa modelu eurozóny
vypracovaného Hospodárskym a finančným výborom a implementovaného členskými štátmi v súlade s článkom 12
ods. 3 Zmluvy o založení Európskeho mechanizmu pre stabilitu, ale zvýši sa na 33 %, ak sa v každom individuálnom
prípade overí, že držanie 33 % emisie s rovnakým ISIN nebude viesť k tomu, že centrálne banky Eurosystému
dosiahnu blokujúci menšinový podiel pri usporiadaných reštrukturalizáciách dlhov.

2.
V rámci PSPP sa na všetky akceptovateľné obchodovateľné dlhové cenné papiere, pokiaľ ide o splatnosti
vymedzené v článku 3, uplatňuje súhrnný limit 33 % zostatku cenných papierov emitenta, a to po konsolidovaní vo
všetkých portfóliách v držbe centrálnych bánk Eurosystému.

3.
V prípade dlhových cenných papierov uvedených v článku 3 ods. 2 písm. c) sa uplatňuje iný limit na emitenta
a iný limit podielu emisie. Tieto limity stanoví Rada guvernérov, pričom náležite zohľadní otázky spojené
s fungovaním trhu a riadením rizika.“

5. V článku 6 sa odseky 1 a 2 nahrádzajú takto:

„1. Z celkovej účtovnej hodnoty nákupov obchodovateľných dlhových cenných papierov akceptovateľných v rámci
PSPP predstavujú 12 % cenné papiere vydané akceptovateľnými medzinárodnými organizáciami a multilaterálnymi
rozvojovými bankami a 88 % cenné papiere vydané akceptovateľnými centrálnymi, regionálnymi alebo miestnymi
vládami a uznanými agentúrami, alebo ak to prichádza do úvahy podľa článku 3 ods. 4 tohto rozhodnutia, cenné
papiere vydané akceptovateľnými verejnými nefinančnými korporáciami. Toto rozdelenie prehodnotí Rada
guvernérov. Dlhové cenné papiere vydané akceptovateľnými medzinárodnými organizáciami, multilaterálnymi
rozvojovými bankami a regionálnymi a miestnymi vládami nakupujú len národné centrálne banky.

2.
Národné centrálne banky nakúpia 92 % z celkovej účtovnej hodnoty obchodovateľných dlhových cenných
papierov akceptovateľných v rámci PSPP, pričom zvyšných 8 % nakúpi ECB. Podiely nákupov jednotlivých
centrálnych bánk sa riadia kľúčom na upisovanie základného imania, ako sa uvádza v článku 29 štatútu ESCB.“
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Článok 2
Nadobudnutie účinnosti
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

Vo Frankfurte nad Mohanom 16. decembra 2015
Prezident ECB
Mario DRAGHI

