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РЕШЕНИЕ (ЕС) 2015/2101 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА
от 5 ноември 2015 година
за изменение на Решение (ЕС) 2015/774 относно програма за закупуване на активи на публичния
сектор на вторичните пазари (ЕЦБ/2015/33)
УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 127, параграф 2, първо тире
от него,
като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и поспециално член 12.1, втора алинея във връзка с член 3.1, първо тире, и член 18.1 от него,
като има предвид, че:
(1)

На 4 март 2015 г. Управителният съвет прие Решение (ЕС) 2015/774 на Европейската централна банка
(ЕЦБ/2015/10) (1), с което се създава програма за закупуване на активи на публичния сектор на вторичните пазари
(наричана по-долу „ПЗАПС“). В член 5, параграф 1 от Решение (ЕС) 2015/774 (ЕЦБ/2015/10) се предвижда, че
покупките на допустими търгуеми дългови ценни книжа по ПЗАПС подлежат на първоначално ограничение в
размер на 25 % за всяка емисия с един и същ международен идентификационен номер за ценни книжа (ISIN).
Това първоначално ограничение трябва да бъде преразгледано от Управителния съвет след изтичането на първите
шест месеца от прилагането на ПЗАПС.

(2)

На 3 септември 2015 г. Управителният съвет взе принципно решение да увеличи от 25 % на 33 % ограничението
по ПЗАПС за всяка емисия с един и същ ISIN, при условие че е проверено за всеки отделен случай, че държането
на 33 % от всяка емисия с един и същ ISIN не води до това централните банки от Евросистемата да достигнат
блокиращо миноритарно участие в случаите на нормално преструктуриране на дълг.

(3)

С предвиденото увеличение на ограничението за всяка емисия по ПЗАПС се цели да се насърчи пълното и
нормално прилагане на ПЗАПС, като в същото време се създаде възможност за нормалното функциониране на
пазарите на допустими търгуеми дългови инструменти и се избегне възпрепятстването на нормално преструкту
риране на дългове.

(4)

Поради това Решение (ЕС) 2015/774 (ЕЦБ/2015/10) следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1
Изменение
Член 5, параграф 1 от Решение (ЕС) 2015/774 (ЕЦБ/2015/10) се заменя със със следното:
„1.
При условията на член 3 и след като се консолидират наличностите във всички портфейли на централните
банки от Евросистемата спрямо търгуемите дългови ценни книжа по ПЗАПС, които отговарят на критериите по
член 3, се прилага ограничение за всяка емисия с един и същ международен идентификационен номер за ценни
книжа (ISIN).
Считано от 10 ноември 2015 г., ограничението за всяка емисия с един и същ ISIN се определя на 33 %. По
изключение ограничението за всяка емисия с един и същ ISIN се определя на 25 % за допустимите търгуеми дългови
ценни книжа, които съдържат клауза за колективно действие (ККД), която се различава от модела за еврозоната,
разработен от Икономическия и финансов комитет и прилаган от държавите членки в съответствие с член 12,
параграф 3 от Договора за създаване на Европейски механизъм за стабилност, но ще бъде увеличено на 33 %, при
условие че е проверено за всеки отделен случай, че държането на 33 % от всяка емисия с един и същ ISIN не води до
това централните банки от Евросистемата да достигнат блокиращо миноритарно участие в случаите на нормално
преструктуриране на дълг.“
(1) Решение (ЕС) 2015/774 на Европейската централна банка от 4 март 2015 г. относно програма за закупуване на активи на публичния
сектор на вторичните пазари (ЕЦБ/2015/10) (ОВ L 121, 14.5.2015 г., стр. 20).
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Член 2
Влизане в сила
Настоящото решение влиза в сила на 10 ноември 2015 г.

Съставено във Франкфурт на Майн на 5 ноември 2015 година.
Председател на ЕЦБ
Mario DRAGHI

