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▼B
AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2015/774 HATÁROZATA
(2015. március 4.)
a

közszektor
eszközeinek
másodlagos
piacon
történő
megvásárlására irányuló programról (EKB/2015/10)
1. cikk
A PSPP létrehozása és hatálya

Az eurorendszer ezennel létrehozza a PSPP-t, amely alapján az euro
rendszerbeli központi bankok meghatározott feltételek mellett a 3. cikk
értelmében vett elfogadható forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő
értékpapírokat vásárolnak a 7. cikkben meghatározott elfogadható part
nerektől a másodlagos piacokon.

2. cikk
Fogalommeghatározások
E határozat alkalmazásában a következő fogalommeghatározásokat kell
alkalmazni:

1. „eurorendszerbeli központi bank”: az EKB és azon tagállamok
nemzeti központi bankjai, amelyek pénzneme az euro (a továbbiak
ban: NKB-k);

2. „elismert ügynökség”: az eurorendszer által a PSPP céljára ilyenként
besorolt szervezet;

3. „nemzetközi szervezet”: az 575/2013/EU európai partlamenti és
tanácsi rendelet (1) 118. cikkének értelmében vett szervezet, amelyet
az eurorendszer a PSPP céljára ilyenként sorolt be;

4. „multilaterális fejlesztési bank”: az 575/2013/EU rendelet
117. cikkének (2) bekezdése értelmében vett szervezet, amelyet az
eurorendszer a PSPP céljára ilyenként sorolt be;

5. „felülvizsgálat kedvező kimenetele”: a következő két határozat közül
a későbbi: az Európai Stabilitási Mechanizmus Igazgatótanácsának
határozata, illetve amennyiben a Nemzetközi Valutaalap társfinan
szírozza a pénzügyi támogatási programot, a Nemzetközi Valutaalap
ügyvezető igazgatóságának határozata a program keretében a követ
kező kifizetés jóváhagyásáról, azzal, hogy mindkét határozat szük
séges a PSPP keretében történő vásárlások folytatásához.

A 2–4. pontban említett szervezetek listája közzétételre kerül az EKB
honlapján.
(1) Az Európai Parlament és a Tanács 2013. június 26-i 575/2013/EU rendelete a
hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követel
ményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 176., 2013.6.27.,
1. o.).
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▼B
3. cikk
A

forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokra
vonatkozó elfogadhatósági feltételek

▼M2
(1)
A 3. cikkben rögzített követelmények mellett az azon tagállamok,
amelyek pénzneme az euro, központi vagy regionális kormányzatai vagy
helyi önkormányzatai, az euroövezetben található elismert ügynökségek,
az euroövezetben található nemzetközi szervezetek és az euroövezetben
található multilaterális fejlesztési bankok által kibocsátott, euróban deno
minált forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok elfogadha
tónak minősülnek az eurorendszerbeli központi bankok által a PSPP
keretében történő vásárlásra. Rendkívüli körülmények között, amikor a
tervezett vásárlási összeget nem lehet elérni, a Kormányzótanács hatá
rozhat úgy, hogy az euroövezetben található más szervezetek által kibo
csátott forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat vásárol a
4. cikkben rögzített feltételekkel összhangban.
▼M3
(2)
Annak érdekében, hogy a PSPP keretében történő vásárlás céljára
elfogadhatónak minősüljenek, a forgalomképes hitelviszonyt megteste
sítő értékpapíroknak meg kell felelniük az (EU) 2015/510 iránymutatás
(EKB/2014/60) (1) negyedik része szerinti, az eurorendszer hitelműve
letei céljára a forgalomképes eszközökre vonatkozó elfogadhatósági
feltételeknek, a következő követelmények mellett:
a) a forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátója
vagy garanciavállalója az eurorendszer harmonizált minősítési rend
szerében legalább a 3-as hitelminőségi szintnek megfelelő, legalább
egy, az eurorendszer hitelminősítő keretrendszerében elfogadott
külső hitelminősítő intézet (External Credit Assessment Institution
– ECAI) által adott, a nyilvánosság számára hozzáférhető hitelminő
sítés formájában kifejezett hitelminőségi értékeléssel rendelkezik;
b) amennyiben több ECAI kibocsátói minősítés és/vagy ECAI garanci
avállalói minősítés is rendelkezésre áll, úgy a legjobb hitelminősítés
elve érvényesül, vagyis a legjobb elérhető ECAI kibocsátói minősítés
vagy ECAI garanciavállalói minősítés alkalmazandó. Amennyiben a
hitelminőségi követelmények teljesülését ECAI garanciavállalói
minősítés alapján állapítják meg, a garanciának meg kell felelnie
az elfogadható garancia (EU) 2015/510 iránymutatás (EKB/2014/60)
87. és 113–115. cikkében rögzített jellemzőinek;
c) ECAI kibocsátói minősítés és ECAI garanciavállalói minősítés
hiányában a forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírnak
legalább egy, az eurorendszer harmonizált minősítési rendszerében
legalább a 3-as hitelminőségi szintnek megfelelő ECAI kibocsátási
minősítéssel kell rendelkeznie;
d) amennyiben az elfogadott ECAI által a kibocsátóra, a garanciaválla
lóra vagy a kibocsátásra vonatkozóan adott hitelminősítés nem felel
meg az eurorendszer harmonizált minősítési rendszerében legalább a
3-as hitelminőségi szintnek, úgy a forgalomképes hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok csak akkor minősülnek elfogadhatónak,
ha azokat valamely pénzügyi támogatási programban részt vevő
euroövezeti tagállam központi kormányzata bocsátotta ki vagy teljes
mértékben garantálja, és azok tekintetében a Kormányzótanács az
EKB/2014/31 iránymutatás (2) 8. cikke alapján az eurorendszer hitel
minőségi küszöbének alkalmazását felfüggesztette;
(1) Az Európai Központi Bank (EU) 2015/510 iránymutatása (2014. december
19.) az eurorendszer monetáris politikához kötődő keretének végrehajtásáról
(EKB/2014/60) (HL L 91., 2015.4.2., 3. o.).
(2) Az Európai Központi Bank EKB/2014/31 iránymutatása (2014. július 9.) az
eurorendszer refinanszírozási műveleteivel és a fedezetek elfogadhatóságával
kapcsolatos további átmeneti intézkedésekről és az EKB/2007/9 iránymutatás
módosításáról (HL L 240., 2014.8.13., 28. o.).
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▼M3
e) valamely folyamatban levő pénzügyi támogatási program felülvizs
gálata esetén a PSPP keretében történő vásárlások céljára való elfo
gadhatóság felfüggesztésre kerül, és csak a felülvizsgálat kedvező
kimenete esetén folytatódik.
▼M4
(3)
A PSPP szerinti vásárlás céljára való elfogadhatóság érdekében az
(1)–(2) bekezdés szerinti, hitelviszonyt megtestesítő értékpapíroknak az
érintett eurorendszerbeli központi bank általi megvásárlásuk időpont
jában legalább 1 éves, és legfeljebb 30 éves fennmaradó futamidővel
kell rendelkezniük. A zökkenőmentes végrehajtás megkönnyítése érde
kében a 30 év és 364 napos fennmaradó futamidővel rendelkező forga
lomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a PSPP keretében elfo
gadhatónak minősülnek. A nemzeti központi bankok a nemzetközi szer
vezetek és multilaterális fejlesztési bankok által kibocsátott forgalom
képes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok helyettesítő vásárlását is
végzik, amennyiben a központi vagy regionális kormányzatok vagy
helyi önkormányzatok és elismert ügynökségek által kibocsátott forga
lomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokból vásárolni tervezett
összegeket nem lehet elérni.
▼M2
(4)
Az eurorendszerbeli központi bankok rendkívüli körülmények
között javasolhatnak a Kormányzótanácsnak a joghatóságuk alá tartozó
területen található, közösségi tulajdonban levő nem pénzügyi vállala
tokat a helyettesítőként vásárolandó forgalomképes hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok kibocsátóiként, amennyiben a joghatóságuk
alá tartozó területen a központi vagy regionális kormányzatok vagy
helyi önkormányzatok és elismert ügynökségek által kibocsátott forga
lomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokból vásárolni tervezett
összegeket nem lehet elérni.
A javasolt közösségi tulajdonban levő nem pénzügyi vállalatoknak
legalább mindkét alábbi feltételnek meg kell felelniük:
— az 549/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (1)
meghatározott „nem pénzügyi vállalatnak” kell lenniük,
— a 3603/93/EK tanácsi rendelet (2) 3. cikkének értelmében vett „köz
szektorbeli” szervezetnek kell lenniük.
A Kormányzótanács általi jóváhagyást követően az ilyen euroövezetben
található, közösségi tulajdonban levő nem pénzügyi vállalatok által
kibocsátott, euróban denominált forgalomképes hitelviszonyt megteste
sítő értékpapírok, amelyek megfelelnek i. az eurorendszer hitelműveletei
céljára a forgalomképes eszközökre vonatkozó elfogadhatósági feltéte
leknek a (EU) 2015/510 európai központi banki iránymutatás
(EKB/2014/60) (3) negyedik részében foglaltak szerint; és ii. a (2) és
a (3) bekezdés követelményeinek, a PSPP keretében helyettesítőkénti
vásárlás céljára elfogadhatónak minősülnek.
▼M4
(5)
A betéti rendelkezésre állás kamatlábával egyenlő vagy afölötti,
lejáratig számítottan negatív hozamú (vagy ún. yield to worst), nomi
nális forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása
megengedett. A betéti rendelkezésre állás kamatlába alatti, lejáratig
számítottan negatív hozamú (vagy ún. yield to worst), nominális nomi
nális forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása a
szükséges mértékig megengedett.
(1) Az Európai Parlament és a Tanács 549/2013/EU rendelete (2013. május 21.)
az Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
(HL L 174., 2013.6.26., 1. o.).
(2) A Tanács 3603/93/EK rendelete (1993. december 13.) a Szerződés
104. cikkében és a 104b. cikke (1) bekezdésében említett tilalmak alkalma
zásához szükséges fogalmak meghatározásáról (HL L 332., 1993.12.31.,
1. o.).
(3) Az Európai Központi Bank (EU) 2015/510 iránymutatása (2014. december
19.) az eurorendszer monetáris politikához kötődő keretének végrehajtásáról
(EKB/2014/60) (HL L 91., 2015.4.2., 3. o.).
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▼B
4. cikk
A vásárlások végrehajtására vonatkozó korlátozások
(1)
Az elfogadható értékpapírok piaci ára kialakulásának lehetővé
tétele érdekében nem megengedett az újonnan kibocsátott vagy egysze
rűsített kibocsátás részét képező értékpapír, továbbá az olyan forgalom
képes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása, amelyek fenn
maradó futamideje időben – akár előtte, akár utána – közel esik a
kibocsátandó forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
lejáratához, a Kormányzótanács által meghatározandó időszak alatt
(tilalmi időszak). Szindikálás esetén a szóban forgó tilalmi időszakot a
kibocsátás előtt „lehetőség szerinti” alapon kell tiszteletben tartani.
(2)
A pénzügyi támogatási program keretében euroövezeti tagállamok
központi kormányzata által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében a PSPP keretében
történő vásárlások időszaka a program minden egyes felülvizsgálatának
kedvező kimenetele után főszabályként két hónapra korlátozott, kivéve,
ha az ilyen időszak előtt a vásárlások felfüggesztését vagy az ilyen
időszak után és a következő felülvizsgálat kezdetéig a vásárlások foly
tatásának felfüggesztését indokoló rendkívüli körülmények állnak fenn.
▼M3
5. cikk
Vásárlási korlátok
(1)
A 3. cikk fenntartásával a PSPP keretében a 3. cikkben rögzített
feltételeknek megfelelő forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő érték
papírokra az eurorendszerbeli központi bankok összes portfólióiban
szereplő állományának konszolidálását követően nemzetközi értékpa
pír-azonosító számonként (ISIN) alkalmazandó kibocsátási részesedési
küszöb vonatkozik. A kibocsátási részesedési küszöb a következő
képpen alakul:
a) az elfogadható nemzetközi szervezetek és multilaterális fejlesztési
bankok által kibocsátott elfogadható forgalomképes hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok esetében ISIN-enként 50 %;
b) az egyéb elfogadható forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő érték
papírok esetében ISIN-enként 33 %, illetve ettől eltérően
ISIN-enként 25 % az olyan kollektív cselekvési záradékot tartalmazó
forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vonatkozásá
ban, amely eltér a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság által kidolgozott,
és a tagállamok által az európai stabilitási mechanizmus létrehozá
sáról szóló szerződés 12. cikkének (3) bekezdésével összhangban
végrehajtott euroövezeti kollektív cselekvési záradék-modelltől,
ugyanakkor ez 33 %-ra felemelésre kerül annak eseti alapon történő
ellenőrzése mellett, hogy az ilyen értékpapírok esetében ISIN-enként
33 %-os állomány nem eredményezné azt, hogy az eurorendszerbeli
központi bankok a rendezett adósságátütemezésekben blokkoló
kisebbséget érnek el.
(2)
A PSPP keretében történő vásárlás céljára elfogadhatónak minő
sülő és a 3. cikkben meghatározott fennmaradó futamidővel rendelkező
valamennyi forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírra az
eurorendszerbeli központi bankok összes portfólióiban szereplő állo
mányának konszolidálását követően az alábbiaknak megfelelő összesített
korlát vonatkozik:
a) az elfogadható nemzetközi szervezet vagy multilaterális fejlesztési
bank kibocsátó forgalomban levő értékpapírjainak 50 %-a; vagy
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b) az elfogadható nemzetközi szervezettől vagy multilaterális fejlesztési
banktól eltérő kibocsátó forgalomban levő értékpapírjainak 33 %-a.
(3)
A 3. cikk (2) bekezdésének d) pontjában említett hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok esetében eltérő kibocsátói és kibocsátási része
sedési küszöbök alkalmazandók. Ezeket a küszöböket a Kormányzóta
nács fogja meghatározni a kockázatkezelési, valamint a piac működé
sével összefüggő megfontolások megfelelő figyelembevételével.
▼B
6. cikk
A portfóliók felosztása
▼M3
(1)
A PSPP céljára elfogadható forgalomképes hitelviszonyt megtes
tesítő értékpapírok vásárlásainak könyv szerinti értékéből 10 %-ot az
elfogadható nemzetközi szervezetek és multilaterális fejlesztési bankok
által kibocsátott értékpapírokban, e könyv szerinti érték 90 %-át pedig
elfogadható központi vagy regionális kormányzatok vagy helyi önkor
mányzatok és elismert ügynökségek, vagy adott esetben az e határozat
3. cikke (4) bekezdésének megfelelően az elfogadható, közösségi tulaj
donban levő nem pénzügyi vállalatok által kibocsátott értékpapírokban
kell megvásárolni. Ezt a felosztást a Kormányzótanács felülvizsgálhatja.
Az elfogadható nemzetközi szervezetek, multilaterális fejlesztési bankok
és regionális kormányzatok vagy helyi önkormányzatok által kibocsátott
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlását csak az NKB- k
végzik.
(2)
Az NKB-k részesedése a PSPP céljára elfogadható forgalomképes
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlásának könyv szerinti érté
kében 90 %-ot tesz ki, a fennmaradó 10 %-ot az EKB vásárolja meg. A
vásárlások országok közötti megosztása a KBER Alapokmányának
29. cikkében említett, az EKB tőkéjének jegyzésére vonatkozó kulcsnak
megfelelően történik.
▼B
(3)
Az eurorendszerbeli központi bankok a PSPP keretében vásá
rolandó forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok felosz
tása tekintetében specializációs rendszert alkalmaznak. A Kormányzóta
nács lehetővé teszi a specializációs rendszertől való eseti eltéréseket,
amennyiben objektív megfontolások akadályozzák e rendszer megvaló
sítását vagy az eltérést a PSPP általános monetáris politikai célkitűzé
seinek elérése érdekében egyébként célszerűvé teszik. Így különösen
minden NKB a saját országa kibocsátóinak elfogadható értékpapírjait
vásárolja meg. Az elfogadható nemzetközi szervezetek és multilaterális
fejlesztési bankok által kibocsátott értékpapírokat valamennyi NKB
megvásárolhatja. Az EKB valamennyi ország központi kormányzata és
elfogadható ügynökségei által kibocsátott értékpapírokat vásárol.

7. cikk
Elfogadható partnerek
A PSPP céljára az alábbiak minősülnek elfogadható partnernek:
a) az EKB/2011/14 iránymutatás I. mellékletének 2.1. szakasza szerinti,
az eurorendszer monetáris politikai műveleteiben való részvételre
vonatkozó elfogadhatósági feltételeknek megfelelő szervezetek; és
b) minden egyéb partner, amelyet az eurorendszerbeli központi bankok
az euróban denominált befektetési portfólióik befektetése céljára
igénybe vesznek.
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8. cikk
Átláthatóság
(1)
Az eurorendszer hetente közzéteszi a PSPP keretében tartott
értékpapírok összesített könyv szerinti értékét a heti konszolidált pénz
ügyi kimutatásaihoz kapcsolódó megjegyzésekben.
(2)
Az eurorendszer havonta közzéteszi a PSPP-állományai súlyozott
átlagos fennmaradó futamidejét a kibocsátó rezidens országa szerint, a
többi kibocsátótól elkülönítve a nemzetközi szervezeteket és a multila
terális fejlesztési bankokat.
(3)
A PSPP keretében tartott értékpapírok könyv szerinti értékét az
EKB honlapján a nyíltpiaci műveletek között hetente közzéteszik.
9. cikk
Értékpapír-kölcsönzés
A PSPP hatékonyságának biztosítása érdekében az eurorendszer a PSPP
keretében vásárolt értékpapírokat hozzáférhetővé teszi kölcsönzés
céljára, a repóügyleteket is beleértve.
10. cikk
Záró rendelkezés
Ez a határozat az EKB honlapján történő közzétételét követő napon lép
hatályba. Ezt a határozatot 2015. március 9-től kell alkalmazni.

