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▼B
BESLUIT (EU) 2015/774 VAN DE EUROPESE CENTRALE
BANK
van 4 maart 2015
inzake een overheidsprogramma voor aankoop van activa op
secundaire markten (ECB/2015/10)
Artikel 1
Instelling en toepassingsgebied van het PSPP
Het Eurosysteem stelt bij deze het PSPP in krachtens welk programma
de centrale banken van het Eurosysteem onder bepaalde voorwaarden
op de secundaire markten de in artikel 3 bedoelde beleenbare verhan
delbare schuldbewijzen van de in artikel 7 bedoelde in aanmerking
komende wederpartijen kopen.

Artikel 2
Definities
Binnen het kader van dit besluit gelden de volgende definities:

1. „centrale bank van het Eurosysteem”: de ECB en de nationale cen
trale banken van de eurogebiedlidstaten (hierna de „NCB's”);

2. „erkend agentschap”: een entiteit die het Eurosysteem binnen het
PSPP-kader als dusdanig heeft ingedeeld;

3. „internationale organisatie”: een entiteit zoals bedoeld in artikel 118
van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en
de Raad (1) en die het Eurosysteem binnen het kader van het PSPP
als dusdanig heeft ingedeeld;

4. „multilaterale ontwikkelingsbank”: een entiteit zoals bedoeld in ar
tikel 117,lid 2 van Verordening (EU) nr. 575/2013 en die het Euro
systeem binnen het PSPP-kader als dusdanig heeft ingedeeld;

5. „positief toetsingsresultaat”: de laatste van de volgende twee beslui
ten: het besluit van de Raad van bewind van het Europees Stabili
teitsmechanisme, en indien het Internationaal Monetair Fonds het
financiëlebijstandsprogramma mede financiert, het besluit van Col
lege van Bewindvoerders van het Internationaal Monetair Fonds ter
goedkeuring van de volgende uitbetaling uit hoofde van dat pro
gramma, indien beide besluiten zijn vereist voor de hervatting van
aankopen uit hoofde van het PSPP.

De in punt 2 tot en met 4 bedoelde entiteitenlijst wordt op de
ECB-website bekendgemaakt.
(1) Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van
26 juni 2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en
beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordening (EU)
nr. 648/2012 (PB L 176 van 27.6.2013, blz. 1).
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▼B
Artikel 3
Beleenbaarheidscriteria voor verhandelbare schuldbewijzen
▼M2
1.
Behoudens de in artikel 3 vastgelegde vereisten kunnen centrale
banken van het Eurosysteem uit hoofde van het PSPP overgaan tot
aankopen van in euro luidende verhandelbare schuldbewijzen die zijn
uitgegeven door centrale, regionale of lokale overheden van eurogebied
lidstaten, erkende in het eurogebied gevestigde agentschappen, in het
eurogebied gevestigde internationale organisaties en in het eurogebied
gevestigde multilaterale ontwikkelingsbanken. In uitzonderlijke omstan
digheden, indien het beoogde aankoopbedrag niet kan worden gerea
liseerd, kan de Raad van bestuur besluiten overeenkomstig de in lid 4
vastgestelde voorwaarden verhandelbare schuldbewijzen aan te kopen
die andere in het eurogebied gevestigde entiteiten hebben uitgegeven.
▼M3
2.
Om in aanmerking te komen voor aankoop uit hoofde van het
PSPP, voldoen verhandelbare schuldbewijzen aan de beleenbaarheids
criteria voor verhandelbare activa voor krediettransacties van het Euro
systeem zulks krachtens deel vier van Richtsnoer (EU) 2015/510 van de
Europese Centrale Bank (ECB/2014/60) (1), behoudens de volgende ver
eisten:
a) de emittent of garant van de verhandelbare schuldbewijzen heeft een
kredietkwaliteitsbeoordeling van minstens kredietkwaliteitscategorie
3 in de geharmoniseerde ratingschaal van het Eurosysteem, zulks
in de vorm van minstens één publieke rating van een externe
kredietbeoordelingsinstelling (EKBI) die binnen het kredietbeoor
delingskader van het Eurosysteem is aanvaard;
b) indien meerdere EKBI-emittentenratings of EKBI-garantratings be
schikbaar zijn, is de „beste-geldt-regel” van toepassing, d.w.z. de
beste beschikbare EKBI-emittentenrating of EKBI-garantrating is
van toepassing. Indien op basis van een EKBI-garantrating wordt
vastgesteld dat aan de kredietkwaliteitsvereisten is voldaan, voldoet
de waarborg aan de kenmerken van een aanvaardbare waarborg zoals
bedoeld in artikel 87 en artikelen 113 tot en met 115 van Richt
snoer (EU) 2015/510 (ECB/2014/60);
c) bij gebreke van een EKBI-emittentenrating en een EKBI-garantrating
heeft een verhandelbaar schuldbewijs minstens één EKBI-emissiera
ting van minstens kredietkwaliteitscategorie 3 in de geharmoniseerde
ratingschaal van het Eurosysteem;
d) indien emittentenratings of garantratings van een aanvaarde EKBI
niet voldoen aan minstens kredietkwaliteitscategorie 3 in de gehar
moniseerde ratingschaal van het Eurosysteem, zijn verhandelbare
schuldbewijzen slechts beleenbaar indien zij zijn uitgegeven door,
dan wel volledig gegarandeerd worden door centrale overheden
van eurogebiedlidstaten uit hoofde van een financiëlebijstandspro
gramma en waarvoor de toepassing van de kredietkwaliteitsdrempel
van het Eurosysteem is opgeschort door de Raad van bestuur krach
tens artikel 8 van Richtsnoer ECB/2014/31 (2);
(1) Richtsnoer (EU) 2015/510 van de Europese Centrale Bank van 19 december
2014 betreffende de tenuitvoerlegging van het monetairbeleidskader van het
Eurosysteem (ECB/2014/60) (PB L 91 van 2.4.2015, blz. 3).
(2) Richtsnoer ECB/2014/31 van de Europese Centrale Bank van 9 juli 2014
inzake aanvullende tijdelijke maatregelen betreffende herfinancieringstrans
acties van het Eurosysteem en de beleenbaarheid van onderpand en tot wij
ziging van Richtsnoer ECB/2007/9 (PB L 240 van 13.8.2014, blz. 28).
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▼M3
e) indien een lopend financiëlebijstandsprogramma wordt getoetst,
wordt de beleenbaarheid voor PSPP-aankopen opgeschort en weer
ingesteld bij een positief toetsingsresultaat.
▼M4
3.
Om in aanmerking te komen voor aankoop uit hoofde van het
PSPP hebben de in lid 1 en 2 bedoelde schuldbewijzen ten tijde van
hun aankoop door de betrokken centrale bank van het Eurosysteem een
minimumrestlooptijd van één jaar en een maximumrestlooptijd van der
tig jaar. Om een soepele uitvoering te faciliteren, zijn verhandelbare
schuldinstrumenten met een restlooptijd van dertig jaar en 364 dagen
beleenbaar uit hoofde van het PSPP. Indien de beoogde bedragen van
aankopen van door centrale, regionale of lokale overheden en erkende
agentschappen uitgegeven verhandelbare schuldbewijzen niet gerea
liseerd kunnen worden, doen nationale centrale banken tevens vervan
gende aankopen van door internationale organisaties en multilaterale
ontwikkelingsbanken uitgegeven verhandelbare schuldbewijzen.
▼M2
4.
Indien de beoogde bedragen van aankopen van verhandelbare
schuldinstrumenten die centrale, regionale of lokale overheden en in
hun jurisdictie gevestigde erkende agentschappen hebben uitgegeven,
niet gerealiseerd kunnen worden, mogen centrale banken van het Euro
systeem in uitzonderlijke omstandigheden aan de Raad van bestuur
niet-financiële vennootschappen die in hun jurisdictie zijn gevestigd,
voordragen als emittenten van verhandelbare schuldinstrumenten die
aangekocht moeten worden als substituten.
De voorgedragen publieke niet-financiële vennootschappen voldoen
minstens aan de volgende twee criteria:
— zij zijn een „niet-financiële vennootschap” zoals bedoeld in
Verordening (EU) nr. 549/2013 van het Europees Parlement en de
Raad (1);
— zij zijn een overheidsentiteit zoals bedoeld in artikel 3 van Ver
ordening (EG) nr. 3603/93 van de Raad (2).
Na goedkeuring door de Raad van bestuur komen in euro luidende ver
handelbare schuldinstrumenten in aanmerking als substituutaankopen uit
hoofde van het PSPP, welke schuldinstrumenten zijn uitgegeven door die
publieke in het eurogebied gevestigde niet-financiële vennootschappen en
voldoen aan i) de beleenbaarheidscriteria voor verhandelbare activa als
onderpand voor krediettransacties van het Eurosysteem, zoals bedoeld in
deel vier van Richtsnoer (EU) 2015/510 van de Europese Centrale Bank
(ECB/2014/60) (3), en ii) de vereisten in leden 2 en 3.
▼M4
5.
Aankopen van nominale verhandelbare schuldinstrumenten met
een negatief rendement tot het einde van de looptijd (of het slechtst
mogelijke rendement) gelijk aan of boven de depositorente zijn toe
gestaan. Aankopen van nominale verhandelbare schuldinstrumenten
met een negatief rendement tot het einde van de looptijd (of het slechtst
mogelijke rendement) onder de depositorente zijn toegestaan, voor zover
noodzakelijk.
(1) Verordening (EU) nr. 549/2013 van het Europees Parlement en de Raad van
21 mei 2013 betreffende het Europees systeem van nationale en regionale
rekeningen in de Europese Unie (PB L 174 van 26.6.2013, blz. 1).
(2) Verordening (EG) nr. 3603/93 van de Raad van 13 december 1993 tot vast
stelling van de definities voor de toepassing van de in artikel 104 en arti
kel 104 B, lid 1, van het Verdrag vastgelegde verbodsbepalingen (PB L 332
van 31.12.1993, blz. 1).
(3) Richtsnoer (EU) 2015/510 van de Europese Centrale Bank van 19 december
2014 betreffende de tenuitvoerlegging van het monetairbeleidskader van het
Eurosysteem (ECB/2014/60) (PB L 91 van 2.4.2015, blz. 3).
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▼B
Artikel 4
Beperkingen van de uitvoering van aankopen
1.
Om de marktprijsvorming voor beleenbare effecten mogelijk te
maken, mogen geen aankopen gedaan worden van recentelijk uitgege
ven effecten of effecten uit vroegere emissies („tapped security”) en
verhandelbare schuldinstrumenten met een restlooptijd die eindigt kort
voor of na de looptijd van de uit te geven verhandelbare schuldinstru
menten, zulks gedurende een door de Raad van bestuur vast te stellen
tijdspanne („black-out periode”). Voor syndicaties moet de betrokken
black-out periode voorafgaande aan de emissie zo goed mogelijk nage
leefd worden.
2.
Voor schuldbewijzen die centrale overheden van eurogebiedlidsta
ten uit hoofde van een financiëlebijstandsprogramma hebben uitgegeven
of gegarandeerd, wordt de aankoopperiode uit hoofde van het PSPP na
een verkregen positief toetsingsresultaat voor elke programmatoetsing
normaal gesproken beperkt tot twee maanden, tenzij er sprake is van
buitengewone omstandigheden die een vroegere aankoopschorsing
rechtvaardigen, dan wel een voortzetting van aankopen na die periode
en tot het begin van de volgende toetsing.
▼M3
Artikel 5
Aankooplimieten
1.
Behoudens artikel 3 is uit hoofde van het PSPP per internationaal
effectenidentificatienummer (ISIN) een effectenemissielimiet van toepas
sing op verhandelbare schuldbewijzen die voldoen aan de in artikel 3
bedoelde criteria, zulks na consolidatie van in alle portfolio's van cen
trale banken van het Eurosysteem aangehouden effecten. De effecten
emissielimiet bedraagt:
a) 50 % per ISIN voor door in aanmerking komende internationale
organisaties en multilaterale ontwikkelingsbanken uitgegeven beleen
bare verhandelbare schuldbewijzen;
b) 33 % per ISIN voor overige beleenbare verhandelbare schuldbewij
zen, met uitzondering van 25 % per ISIN voor dergelijke beleenbare
verhandelbare schuldbewijzen met een collectieveactieclausule
(CAC), die verschilt van het door het Economisch en Financieel
Comité opgestelde eurogebiedmodel-CAC en geïmplementeerd
wordt door de lidstaten overeenkomstig artikel 12, lid 3, van het
Verdrag tot instelling van het Europees Stabiliteitsmechanisme,
maar wordt tot 33 % verhoogd, indien bij een case-by-case-verifica
tie wordt vastgesteld dat het aanhouden van 33 % per ISIN van die
effecten er niet toe leidt dat centrale banken van het Eurosysteem een
blokkerend minderheidsbelang bereiken ingeval van ordentelijke
schuldsaneringen.
2.
Op alle verhandelbare voor aankoop uit hoofde van het PSPP in
aanmerking komende verhandelbare schuldbewijzen die de in artikel 3
bedoelde restlooptijden hebben, is na consolidatie van aangehouden
effecten in alle portfolio's van centrale banken van het Eurosysteem
een geaggregeerde limiet van toepassing van:
a) 50 % van de uitstaande effecten van een emittent die een in aan
merking komende internationale organisatie of een multilaterale ont
wikkelingsbank is, dan wel
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▼M3
b) 33 % van de uitstaande effecten van een emittent, met uitzondering
van emittenten die een in aanmerking komende internationale orga
nisatie of een multilaterale ontwikkelingsbank zijn.
3.
Aangaande de in artikel 3, lid 2, onder d), bedoelde schuldbewij
zen zijn verschillende effectenemittentlimieten en effectenemissielimie
ten van toepassing. De Raad van bestuur zal deze limieten met inacht
neming van overwegingen van risicobeheer en marktwerking vaststellen.
▼B
Artikel 6
Portfolioallocatie
▼M3
1.
10 % van de boekwaarde van aankopen van uit hoofde van het
PSPP beleenbare verhandelbare schuldbewijzen wordt aangekocht in
effecten die in aanmerking komende internationale organisaties en mul
tilaterale ontwikkelingsbanken hebben uitgegeven, en 90 % van die
boekwaarde wordt aangekocht in effecten die in aanmerking komende
centrale, regionale of lokale overheden en erkende agentschappen heb
ben uitgegeven of, indien van toepassing uit hoofde van artikel 3, lid 4,
van dit besluit, in effecten uitgegeven door in aanmerking komende
publieke niet-financiële vennootschappen. De Raad van bestuur kan
deze allocatie herzien. Alleen NCB's kopen schuldbewijzen die in aan
merking komende internationale organisaties, multilaterale ontwikke
lingsbanken en regionale en lokale overheden hebben uitgegeven.
2.
De NCB's kopen 90 % van de boekwaarde van aankopen van uit
hoofde van het PSPP beleenbare verhandelbare schuldbewijzen en de
ECB de resterende 10 %. De spreiding van aankopen over jurisdicties
geschiedt overeenkomstig de kapitaalverdeelsleutel voor de inschrijving
op het kapitaal van de Europese Centrale Bank, zoals bedoeld in
artikel 29 van de ESCB-statuten.
▼B
3.
Centrale banken van het Eurosysteem passen een specialisatie
schema toe voor de uit hoofde van het PSPP aan te kopen verhandelbare
schuldbewijzen. De Raad van bestuur staat ad-hocafwijkingen toe van
het specialisatieschema indien objectieve overwegingen de realisering
van het voornoemde schema beletten of anderszins afwijkingen raad
zaam maken, zulks om de globale monetairbeleidsdoelstellingen van het
PSPP te verwezenlijken. Iedere NCB koopt met name beleenbare effec
ten van emittenten uit haar eigen jurisdictie. Alle NCB's kunnen door in
aanmerking komende internationale organisaties en multilaterale ontwik
kelingsbanken uitgegeven effecten aankopen. De ECB koopt door cen
trale overheden en erkende agentschappen uitgegeven effecten uit alle
jurisdicties.

Artikel 7
In aanmerking komende wederpartijen
Komen in aanmerking als PSPP-wederpartijen:
a) entiteiten die voldoen aan de geschiktheidscriteria voor deelname aan
monetairbeleidstransacties van het Eurosysteem krachtens afdeling
2.1 van bijlage I bij Richtsnoer ECB/2011/14, en
b) enige andere wederpartij die centrale banken van het Eurosysteem
gebruiken voor de belegging van hun in euro luidende beleggings
portfolio's.
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▼B
Artikel 8
Transparantie
1.
Het Eurosysteem publiceert wekelijks in de toelichting bij zijn
geconsolideerde weekstaat de geaggregeerde boekwaarde van de uit
hoofde van het PSPP aangehouden effecten.
2.
Het Eurosysteem publiceert maandelijks het gewogen gemiddelde
van de restlooptijd van zijn aangehouden PSPP-effecten per emittentin
gezetenschap, daarbij een onderscheid makend tussen internationale or
ganisaties en multilaterale ontwikkelingsbanken en andere emittenten.
3.
De boekwaarde van uit hoofde van het PSPP aangehouden effec
ten wordt wekelijks op de ECB-website gepubliceerd onder de afdeling
openmarkttransacties.
Artikel 9
Effectenuitleen
Het Eurosysteem stelt uit hoofde van het PSPP aangekochte effecten
beschikbaar voor effectenuitleen om de effectiviteit van het PSPP te
verzekeren.
Artikel 10
Slotbepaling
Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking
ervan op de ECB-website. Het besluit is met ingang van 9 maart 2015
van toepassing.

