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▼B
EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2015/774,
annettu 4 päivänä maaliskuuta 2015,
julkisen sektorin omaisuuserien osto-ohjelmasta jälkimarkkinoilla
(EKP/2015/10)
1 artikla
PSPP-ohjelman perustaminen ja soveltamisala
Eurojärjestelmä perustaa tällä päätöksellä PSPP-ohjelman, jonka nojalla
eurojärjestelmän keskuspankit ostavat 3 artiklassa määriteltyjä hyväksyt
täviä jälkimarkkinakelpoisia velkapapereita jälkimarkkinoilta 7 artiklassa
määritellyiltä hyväksyttäviltä vastapuolilta erikseen täsmennetyin
ehdoin.

2 artikla
Määritelmät
Tässä päätöksessä sovelletaan seuraavia määritelmiä:

1) ’eurojärjestelmän keskuspankilla’ tarkoitetaan EKP:tä ja niiden jäsen
valtioiden kansallisia keskuspankkeja, joiden rahayksikkö on euro;

2) ’tunnustetulla laitoksella’ tarkoitetaan yhteisöä, jonka eurojärjestelmä
on luokitellut sellaiseksi PSPP:n soveltamista varten;

3) ’kansainvälisellä organisaatiolla’ tarkoitetaan Euroopan parlamentin
ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 (1) 118 artiklassa tarkoi
tettua yhteisöä, jonka eurojärjestelmä on luokitellut sellaiseksi
PSPP:n soveltamista varten.

4) ’kansainvälisellä kehityspankilla’ tarkoitetaan asetuksen (EU)
N:o 575/2013 117 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua yhteisöä, jonka
eurojärjestelmä on määritellyt sellaiseksi PSPP:n soveltamista varten;

5) ’arvioinnin myönteisellä tuloksella’ tarkoitetaan myöhempää seuraa
vista kahdesta päätöksestä: Euroopan vakausmekanismin johtokun
nan päätös ja jos Kansainvälinen valuuttarahasto on mukana rahoi
tustukiohjelman rahoittajana, Kansainvälisen valuuttarahaston johto
kunnan päätös hyväksyä kyseisen ohjelman mukainen seuraava mak
suerä, edellyttäen että kumpikin päätös on välttämätön PSPP:n mu
kaisten ostojen jatkamiselle.

Luettelo 2–4 kohdassa tarkoitetuista yhteisöistä julkaistaan EKP:n
verkkosivuilla.
(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 575/2013, annettu 26 päi
vänä kesäkuuta 2013, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuus
vaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 176,
27.6.2013, s. 1).
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▼B
3 artikla
Jälkimarkkinakelpoisia

velkapapereita
timukset

koskevat

kelpoisuusvaa

▼M2
1.
Edellyttäen, että 3 artiklassa täsmennetyt vaatimukset täyttyvät,
eurojärjestelmän keskuspankit voivat ostaa PSPP-ohjelman nojalla euro
määräisiä jälkimarkkinakelpoisia velkapapereita, joiden liikkeeseenlas
kija on jäsenvaltion, jonka rahayksikkö on euro, keskus-, alue- tai pai
kallishallinto, euroalueella sijaitseva tunnustettu yhteisö, euroalueella
sijaitseva kansainvälinen organisaatio tai euroalueella sijaitseva kansain
välinen kehityspankki. Poikkeustapauksissa, kun aiottua ostomäärää ei
saavuteta, EKP:n neuvosto voi päättää hankkia muiden euroalueella
sijaitsevien yhteisöjen liikkeeseen laskemia jälkimarkkinakelpoisia vel
kapapereita 4 kohdassa täsmennettyjen ehtojen mukaisesti.
▼M3
2.
Jotta PSPP-ohjelmassa tehtävä osto täyttäisi kelpoisuusehdot, jäl
kimarkkinakelpoisten velkapapereiden on täytettävä eurojärjestelmän
luotto-operaatioissa sovellettavat jälkimarkkinakelpoisia omaisuuseriä
koskevat kelpoisuusehdot Euroopan keskuspankin suuntaviivojen (EU)
2015/510 (EKP/2014/60) (1) neljännen osan mukaisesti, sekä seuraavat
vaatimukset:
a) jälkimarkkinakelpoisten velkapapereiden liikkeeseenlaskijalla tai ta
kaajalla on oltava vähintään yhden eurojärjestelmän luottokelpoisuu
den arviointikehikossa hyväksytyn ulkoisen luottoluokituslaitoksen
antama luottokelpoisuusarviointi, joka on julkisen luottoluokituksen
muodossa ja vastaa vähintään eurojärjestelmän yhdenmukaistetun
luokitusasteikon luokkaa 3;
b) jos saatavilla on useita ulkoisen luottoluokituslaitoksen antamia
liikkeeseenlaskija- tai takaajaluokituksia, käytetään näistä parasta,
siis parasta saavilla olevaa liikkeeseenlaskija- tai takaajaluokitusta.
Jos luottokelpoisuusvaatimusten täyttyminen perustuu ulkoisen luot
toluokituslaitoksen antamaan takaajaluokitukseen, takaajan on täytet
tävä suuntaviivojen (EU) 2015/510 (EKP/2014/60) 87 artiklan ja
113–115
artiklan
hyväksyttäviltä
takauksilta
edellytetyt
ominaisuudet.
c) jos ulkoisen luottoluokituslaitoksen antamaa liikkeeseenlaskija- tai
takaajaluokitusta ei ole, jälkimarkkinakelpoisella velkapaperilla on
oltava vähintään yksi ulkoisen luottoluokituslaitoksen antama liik
keeseenlaskuluokitus, joka vastaa vähintään eurojärjestelmän yhden
mukaistetun luokitusasteikon luokkaa 3;
d) Jos hyväksytyn ulkoisen luottoluokituslaitoksen liikkeeseenlaskija-,
takaaja-, tai liikkeeseenlaskuluokitus ei vastaa vähintään eurojärjes
telmän yhdenmukaistetun luokitusasteikon luokkaa 3, jälkimarkkina
kelpoiset velkapaperit kelpaavat vain, jos ne ovat euroalueen jäsen
valtioiden keskushallintojen rahoitustukiohjelman yhteydessä liikkee
seen laskemia tai täysimääräisesti takaamia ja jos EKP:n neuvosto on
suuntaviivojen EKP/2014/31 (2) 8 artiklan nojalla päättänyt keskeyt
tää eurojärjestelmän luottokelpoisuuden alarajan soveltamisen niihin;
(1) Euroopan keskuspankin suuntaviivat (EU) 2015/510, annettu 19 päivänä jou
lukuuta 2014, eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanosta
(EKP/2014/60) (EUVL L 91, 2.4.2015, s. 3).
(2) Euroopan keskuspankin suuntaviivat EKP/2014/31, annettu 9 päivänä heinä
kuuta 2014, eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen
liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä ja suuntaviivojen EKP/2007/9 muut
tamisesta (EUVL L 240, 13.8.2014, s. 28).
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▼M3
e) Jos käynnissä oleva rahoitustukiohjelma on uudelleentarkastelun
kohteena, kelpoisuus PSPP-ohjelman ostoja varten keskeytyy ja pa
lautuu vasta, jos uudelleentarkastelun tulos on myönteinen.
▼M4
3.
Jotta 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut velkapaperit hyväksyttäisiin
PSPP-ohjelman mukaisiin ostoihin, niiden jäljellä olevan maturiteetin
on oltava vähintään yksi vuosi ja enintään 30 vuotta hetkellä, jona
asianomainen eurojärjestelmän keskuspankki ostaa ne. Sujuvan täytän
töönpanon edistämiseksi jälkimarkkinakelpoiset velkainstrumentit, joi
den jäljellä oleva maturiteetti on 30 vuotta ja 364 päivää, hyväksytään
PSPP-ohjelmassa. Kansallisten keskuspankkien on myös toteutettava
kansainvälisten organisaatioiden ja kansainvälisten kehityspankkien liik
keeseen laskemien jälkimarkkinakelpoisten velkapapereiden korvaavia
ostoja, jos keskus-, alue- tai paikallishallintojen ja tunnustettujen yhtei
söjen liikkeeseen laskemien jälkimarkkinakelpoisten velkapapereiden ai
ottuja ostomääriä ei saavuteta.
▼M2
4.
Eurojärjestelmän keskuspankit voivat poikkeustilanteissa ehdottaa
EKP:n neuvostolle lainkäyttöalueellaan sijaitsevien julkisten yritysten
liikkeeseen laskemien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien hy
väksymistä korvaavia ostoja varten, jos niiden lainkäyttöalueen
keskus-, alue- tai paikallishallinnon ja tunnustettujen yhteisöjen liikkee
seen laskemia jälkimarkkinakelpoisia velkainstrumentteja ei ole saa
tavilla aiottuja määriä.
Ehdotettujen julkisten yritysten on täytettävä vähintään kumpikin seu
raavista kriteereistä:
— Ne ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU)
N:o 549/2013 määriteltyjä ”yrityksiä” (1),
— Ne ovat ”julkisen sektorin yhteisöjä” eli neuvoston asetuksen (EY)
N:o 3603/93 3 artiklassa tarkoitettuja yhteisöjä (2).
EKP:n neuvoston hyväksynnän jälkeen PSPP-ohjelman korvaavia ostoja
varten hyväksytään euromääräiset jälkimarkkinakelpoiset velkainst
rumentit, joiden liikkeeseenlaskija on euroalueella sijaitseva julkinen
yritys ja jotka ovat i) Euroopan keskuspankin suuntaviivojen (EU)
2015/510 (EKP/2014/60) (3) neljännessä osassa täsmennettyjen jälki
markkinakelpoisiin omaisuuseriin eurojärjestelmän luotto-operaatioissa
sovellettavien kelpoisuusvaatimusten mukaisia ja ii) 2 ja 3 kohdassa
täsmennettyjen PSPP-ohjelman korvaaviin ostoihin sovellettavien vaa
timusten mukaisia.
▼M4
5.
Sallittuja ovat sellaisten nimellisarvoisten jälkimarkkinakelpoisten
velkainstrumenttien ostot, joiden negatiivinen (tai huonoin) kokonaistu
ottoprosentti on yhtä suuri kuin talletuskorko tai ylittää sen. Sellaisten
nimellisarvoisten jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien ostot, joi
den negatiivinen (tai huonoin) kokonaistuottoprosentti alittaa talletusko
ron, ovat sallittuja siinä määrin kuin ne ovat välttämättömiä.

(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 549/2013, annettu 21 päi
vänä toukokuuta 2013, Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojär
jestelmästä Euroopan unionissa (EUVL L 174, 26.6.2013, s. 1).
(2) Neuvoston asetus (EY) N:o 3603/93, annettu 13 päivänä joulukuuta 1993,
perustamissopimuksen 104 artiklassa ja 104 b artiklan 1 kohdassa tarkoitet
tujen kieltojen soveltamiseksi tarvittavien määritelmien täsmentämisestä
(EYVL L 332, 31.12.1993, s. 1).
(3) Euroopan keskuspankin suuntaviivat (EU) 2015/510, annettu 19 päivänä jou
lukuuta 2014, eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanosta
(EKP/2014/60) (EUVL L 91, 2.4.2015, s. 3).
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▼B
4 artikla
Ostojen toteutusta koskevat rajoitukset
1.
Jotta hyväksyttäville arvopapereille voidaan muodostaa markkina
hinta, ostoja ei EKP:n neuvoston määrittämänä ajanjaksona (”blackoutjakso”) sallita, jos kyseessä on uusi tai jatkuva liikkeeseenlasku tai
jälkimarkkinakelpoinen velkainstrumentti, jonka jäljellä oleva maturi
teetti on ajallisesti hyvin lähellä liikkeeseen laskettavien jälkimarkkina
kelpoisten velkainstrumenttien maturiteettia (ennen ja jälkeen). Syndi
koinnin osalta kyseistä kieltojaksoa on kunnioitettava parhaiden mah
dollisuuksien mukaan ennen liikkeeseenlaskua.
2.
Sellaisten velkapapereiden osalta, jotka ovat euroalueen jäsenval
tioiden keskushallintojen rahoitustukiohjelman yhteydessä liikkeeseen
laskemia tai täysimääräisesti takaamia, PSPP-ojelman mukaisten ostojen
ajanjakson tulee kutakin ohjelmaa koskevan arvioinnin myönteisen tu
loksen jälkeen pääsääntöisesti rajoittua kahteen kuukauteen, ellei poik
keuksellinen tilanne ole perusteena ostojen lykkäämiselle ennen tällaista
jaksoa tai ostojen jatkamiselle sen jälkeen seuraavaan uudelleentarkas
teluun saakka.
▼M3
5 artikla
Ostorajat
1.
Jollei 3 artiklasta muuta johdu, PSPP-ohjelmassa 3 artiklassa täs
mennetyt kriteerit täyttäviin jälkimarkkinakelpoisiin velkapapereihin so
velletaan liikkeeseenlaskun osuutta koskevaa ISIN-koodittaista ylärajaa;
kaikkien eurojärjestelmän keskuspankkien konsolidoidut sijoitussalkut
otetaan huomioon. Liikkeeseenlaskun osuutta koskevat ylärajat ovat
seuraavat:
a) Yhdellä ISIN-koodilla liikkeeseen laskettuja velkapapereita koskeva
raja-arvo on 50 prosenttia, kun kyse on hyväksytyistä velkapapereis
ta, joiden liikkeeseenlaskijana ovat hyväksytyt kansainväliset organi
saatiot ja kansainväliset kehityspankit.
b) Yhdellä ISIN-koodilla liikkeeseen laskettuja velkapapereita koskeva
raja-arvo on 33 prosenttia muiden hyväksyttyjen jälkimarkkinakel
poisten velkapapereiden osalta; tästä poiketen yhdellä ISIN-koodilla
liikkeeseen laskettuja velkapapereita koskeva raja-arvo on 25 pro
senttia, kun kyse on hyväksytyistä jälkimarkkinakelpoisista velkapa
pereista, jotka sisältävät talous- ja rahoituskomitean euroalueen mal
lilausekkeesta poikkeavan yhteistoimintalausekkeen, joka on pantu
täytäntöön jäsenvaltioissa Euroopan vakausmekanismin perustami
sesta tehdyn sopimuksen 12 artiklan 3 kohdan mukaisesti;
raja-arvo nostetaan kuitenkin 33 prosenttiin edellyttäen, että tarkas
tetaan tapauskohtaisesti, ettei samalla ISIN-koodia koskevasta 33
prosentin suuruisesta osuudesta aiheudu tilannetta, jossa eurojärjes
telmän keskuspankit saavuttavat määrävähemmistöosuuden halli
tuissa velkojen uudelleenjärjestelyissä.
2.
Seuraavaa yhteenlaskettua raja-arvoa sovelletaan kaikkien eurojär
jestelmän keskuspankkien konsolidoiduissa sijoitussalkuissa oleviin vel
kapapereihin, jotka ovat hyväksyttäviä PSPP-ohjelman ostoja varten ja
joilla on 3 artiklassa täsmennetty jäljellä oleva maturiteetti:
a) 50 prosenttia sellaisen liikkeeseenlaskijan arvoaperikannasta, joka on
hyväksytty kansainvälinen organisaatio tai kansainvälinen kehitys
pankki, tai
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▼M3
b) 33 prosenttia muun liikkeeseenlaskijan kuin hyväksytyn kansainvä
lisen organisaation tai kansainvälisen kehityspankin arvopaperikan
nasta
3.
Edellä 3 artiklan 2 kohdan d alakohdassa tarkoitettujen velkapape
rien osalta sovelletaan liikkeeseenlaskijaa ja liikkeeseenlaskua koskevia
edellä esitetystä poikkeavia raja-arvoja. EKP:n neuvosto asettaa nämä
raja-arvot ottaen huomioon riskienhallintaan ja markkinoiden toimintaan
liittyvät näkökohdat.
▼B
6 artikla
Sijoitussalkkujen kohdentaminen
▼M3
1.
PSPP-ohjelman kelpoisuusehdot täyttävien jälkimarkkinakelpoisten
velkapaperien ostojen kirjanpitoarvosta 10 prosenttia on ostettava arvo
papereina, joiden liikkeeseenlaskija on kansainvälinen organisaatio tai
kansainvälinen kehityspankki, ja 90 prosenttia tästä kirjanpitoarvosta
arvopapereina, joiden liikkeeseenlaskija on keskus-, alue- tai paikallis
hallinto tai tunnustettu yhteisö, taikka tämän päätöksen 3 artiklan 4
kohdan mukaan soveltuvin osin arvopapereina, joiden liikkeeseenlaskija
on hyväksytty julkinen yritys. EKP:n neuvosto voi arvioida uudelleen
edellä olevan jakoperusteen. Ainoastaan kansalliset keskuspankit toteut
tavat hyväksyttyjen kansainvälisten organisaatioiden, kansainvälisten ke
hityspankkien sekä alue- ja paikallishallintojen liikkeeseen laskemien
velkapapereiden ostot.
2.
Kansallisten keskuspankkien osuus PSPP-ohjelmassa hyväksytty
jen jälkimarkkinakelpoisten velkapapereiden ostojen yhteenlasketusta
kirjanpitoarvosta on 90 prosenttia, ja EKP ostaa jäljelle jäävän 10 pro
sentin osuuden. Ostojen jakaminen lainkäyttöalueiden kesken vastaa
EKPJ:n perussäännön 29 artiklassa tarkoitettua EKP:n pääoman merkit
semisen jakoperustetta.
▼B
3.
Eurojärjestelmän keskuspankit soveltavat erikoistumisjärjestelyä
PSPP-ohjelmassa ostettavien jälkimarkkinakelpoisten velkapapereiden
kohdentamisessa. EKP:n neuvosto sallii tapauskohtaisia poikkeuksia eri
koistumisjärjestelystä, mikäli objektiiviset näkökohdat vaikeuttavat mai
nitun järjestelyn saavuttamista tai poikkeukset muutoin ovat järkeviä
PSPP-ohjelman rahapoliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi kokonaisuu
tena. Erityisesti kukin kansallinen keskuspankki ostaa oman lainkäyttö
alueensa liikkeeseenlaskijoiden hyväksyttyjä arvopapereita. Kaikki kan
salliset keskuspankit voivat ostaa hyväksyttyjen kansainvälisten organi
saatioiden ja kansainvälisten kehityspankkien liikkeeseen laskemia vel
kapapereita. EKP ostaa kaikkien lainkäyttöalueiden keskushallintojen ja
tunnustettujen laitosten liikkeeseenlaskemia arvopapereita.

7 artikla
Hyväksyttävät vastapuolet
PSPP-ohjelmassa hyväksytään seuraavat vastapuolet:
a) yhteisöt, jotka täyttävät suuntaviivojen EKP/2011/14 liitteessä I ole
van 2.1 kohdan mukaiset kelpoisuusvaatimukset eurojärjestelmän ra
hapoliittisiin operaatioihin osallistumiseksi; ja
b) muut vastapuolet, joita eurojärjestelmän keskuspankit käyttävät eu
romääräisten sijoitussalkkujensa yhteydessä.
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▼B
8 artikla
Avoimuus
1.
Eurojärjestelmä julkistaa viikoittain PSPP-ohjelman nojalla pidet
tävien arvopapereiden yhteenlasketun kirjanpitoarvon konsolidoidun
viikkotaseensa yhteydessä julkaistavassa tiedotteessa.
2.
Eurojärjestelmä julkistaa kuukausittain tiedot PSPP-sijotustensa
jäljellä olevan maturiteetin painotetusta keskiarvosta liikkeeseenlaskijan
kotipaikan mukaan, erotellen kansainväliset organisaatiot ja kansainvä
liset kehityspankit muista liikkeeseenlaskijoista.
3.
PSPP-ohjelman nojalla pidettyjen arvopapereiden kirjanpitoarvo
julkistetaan viikoittain EKP:n verkkosivuilla avomarkkinaoperaatioita
koskevassa osiossa.
9 artikla
Arvopaperilainaus
Eurojärjestelmä antaa PSPP-ohjelman nojalla ostetut arvopaperit käytet
täviksi lainaustarkoituksiin, mukaan lukien repo-operaatiohin,
PSPP-ohjelman tehokkuuden varmistamiseksi.
10 artikla
Loppusäännös
Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se on
julkaistu EKP:n verkkosivuilla. Sitä sovelletaan 9 päivästä maaliskuuta
2015.

