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ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/2101
ze dne 5. listopadu 2015,
kterým se mění rozhodnutí (EU) 2015/774 o programu nákupu aktiv veřejného sektoru na
sekundárních trzích (ECB/2015/33)
RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 127 odst. 2 první odrážku této smlouvy,
s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na čl. 12.1 druhý
pododstavec ve spojení s čl. 3.1 první odrážkou a článkem 18.1 tohoto statutu,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Dne 4. března 2015 přijala Rada guvernérů rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2015/774
(ECB/2015/10) (1), kterým byl zaveden program nákupu aktiv veřejného sektoru na sekundárních trzích (dále jen
„PSPP“). Podle čl. 5 odst. 1 rozhodnutí (EU) 2015/774 (ECB/2015/10) platí pro nákupy způsobilých obchodova
telných dluhových cenných papírů v rámci programu PSPP počáteční limit 25 % pro podíl na emisi s určitým
mezinárodním identifikačním číslem cenných papírů (ISIN). Tento počáteční limit měla Rada guvernérů
přezkoumat po prvních šesti měsících realizace programu PSPP.

(2)

Dne 3. září 2015 Rada guvernérů v zásadě rozhodla zvýšit limit pro podíl na emisi s určitým ISIN v rámci
programu PSPP z 25 % na 33 %, a to za podmínky, že se v každém jednotlivém případě ověří, že držením 33 %
dané emise nedosáhnou centrální banky Eurosystému blokačního menšinového podílu při řádných restrukturali
zacích dluhu.

(3)

Cílem předpokládaného zvýšení limitu pro podíl na emisi v rámci programu PSPP je podpořit úplnou a hladkou
realizaci programu PSPP a současně umožnit bezproblémové fungování trhů se způsobilými obchodovatelnými
cennými papíry a zamezit vytváření překážek pro řádnou restrukturalizaci dluhu.

(4)

Rozhodnutí (EU) 2015/774 (ECB/2015/10) je proto třeba odpovídajícím způsobem změnit,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Změna
Ćl. 5 odst. 1 rozhodnutí (EU) 2015/774 (ECB/2015/10) se nahrazuje takto:
„1. S výhradou článku 3 se na obchodovatelné dluhové cenné papíry, které splňují kritéria uvedená v článku 3,
vztahuje v rámci programu PSPP limit pro podíl na emisi s určitým mezinárodním identifikačním číslem cenných
papírů (ISIN) po konsolidaci držby ve všech portfoliích centrálních bank Eurosystému.
Od 10. listopadu 2015 činí limit pro podíl na emisi s určitým ISIN 33 %. Limit pro podíl na emisi s určitým ISIN
činí výjimečně 25 % v případě způsobilých obchodovatelných cenných papírů, které obsahují doložku o společném
postupu věřitelů, jež se liší od doložky o společném postupu věřitelů podle modelu eurozóny vypracovaného
Hospodářským a finančním výborem a zavedeného členskými státy v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy o zřízení
Evropského mechanismu stability, přičemž tento limit bude zvýšen na 33 %, pokud se v každém jednotlivém
případě ověří, že držením 33 % emise s určitým ISIN nedosáhnou centrální banky Eurosystému blokačního
menšinového podílu při řádných restrukturalizacích dluhu.“
(1) Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2015/774 ze dne 4. března 2015 o programu nákupu aktiv veřejného sektoru na
sekundárních trzích (ECB/2015/10) (Úř. věst. L 121, 14.5.2015, s. 20).
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Článek 2
Vstup v platnost
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 10. listopadu 2015.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 5. listopadu 2015.
Prezident ECB
Mario DRAGHI

