
DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2020/441 

z dnia 24 marca 2020 r. 

zmieniająca decyzję Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2016/948 w sprawie realizacji programu 
zakupu w sektorze przedsiębiorstw 

(EBC/2020/18) 

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności art. 127 ust. 2 tiret pierwsze, 

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności 
drugi akapit art. 12 ust. 1 w zw. z pierwszym tiret art. 3 ust. 1, a także art. 18 ust. 1, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Zgodnie z art. 18 ust. 1 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego 
Europejski Bank Centralny (EBC) oraz krajowe banki centralne państw członkowskich, których walutą jest euro 
(zwane dalej „KBC”), mogą dokonywać operacji na rynkach finansowych, m.in. w formie transakcji bezwarunko
wego kupna i sprzedaży instrumentów rynkowych, aby osiągnąć cele Europejskiego Systemu Banków Centralnych. 

(2) Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2016/948 (EBC/2016/16) (1) ustanawia program zakupu w sektorze 
przedsiębiorstw. Łącznie z trzecim programem zakupu zabezpieczonych obligacji, programem zakupu papierów 
wartościowych zabezpieczonych aktywami oraz programem zakupu aktywów sektora publicznego na rynkach 
wtórnych program zakupu w sektorze przedsiębiorstw stanowi część rozszerzonego programu zakupu aktywów 
EBC (zwanego dalej „programem zakupu aktywów”). Program zakupu aktywów ma na celu wzmocnienie transmisji 
polityki pieniężnej, ułatwienie udzielania kredytu gospodarce strefy euro, łagodzenie warunków zaciągania kredy
tów przez gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa oraz wspieranie stałego zbliżania się stopy inflacji do poziomu 
poniżej, ale blisko 2% w średnim okresie, zgodnie z podstawowym celem EBC, jakim jest utrzymanie stabilności cen. 

(3) Mając na uwadze wyjątkowe okoliczności ekonomiczne i finansowe związane z rozprzestrzenianiem się choroby 
COVID-19, w dniu 18 marca 2020 r. Rada Prezesów zdecydowała o rozszerzeniu zakresu aktywów kwalifikowa-
nych na potrzeby programu zakupów w sektorze przedsiębiorstw o niefinansowe bony komercyjne przedsiębiorstw, 
w wyniku czego kwalifikowane na potrzeby programu zakupów w sektorze przedsiębiorstw stały się wszystkie 
rodzaje bonów komercyjnych przedsiębiorstw o odpowiedniej jakości kredytowej. 

(4) Natychmiastowa reakcja na aktualną sytuację pandemiczną wymaga wejścia w życie niniejszej decyzji w dniu nastę
pującym po dniu jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję (UE) 2016/948 (EBC/2016/16), 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Zmiana 

W art. 2 decyzji (UE) nr 2016/948 (EBC/2016/16) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W przypadku rynkowych instrumentów dłużnych o pierwotnym terminie wykupu nie dłuższym niż 365/366 
dni minimalny okres pozostający do wykupu w momencie zakupu przez odpowiedni bank centralny Eurosys
temu wynosi 28 dni. 

W przypadku rynkowych instrumentów dłużnych o pierwotnym terminie wykupu wynoszącym co najmniej 
367 dni minimalny okres pozostający do wykupu w momencie zakupu przez odpowiedni bank centralny Euro
systemu wynosi 6 miesięcy a maksymalny okres pozostający do wykupu w momencie zakupu przez odpowiedni 
bank centralny Eurosystemu wynosi 30 lat i 364 dni.”. 

(1) Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2016/948 z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie realizacji programu zakupu w sektorze 
przedsiębiorstw (EBC/2016/16) (Dz.U. L 157 z 15.6.2016, s. 28). 
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Artykuł 2 

Wejście w życie 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie w dniu następującym po dniu jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europej
skiej. 

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 24 marca 2020 r.  

Prezes EBC 
Christine LAGARDE     
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