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DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/2101
af 5. november 2015
om ændring af afgørelse (EU) 2015/774 om et program til opkøb af den offentlige sektors aktiver
på det sekundære marked (ECB/2015/33)
STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led,
under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig
artikel 12.1, andet afsnit, sammenholdt med artikel 3.1, første led, samt artikel 18.1, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Styrelsesrådet vedtog den 4. marts 2015 Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2015/774
(ECB/2015/10) (1), som indførte et program til opkøb af den offentlige sektors aktiver på det sekundære marked
(herefter »PSPP«). I medfør af artikel 5, stk. 1, i afgørelse (EU) 2015/774 (ECB/2015/10) begrænses køb af
belånbare omsættelige gældsværdipapirer under PSPP indledningsvis til højst 25 % af en emission af værdipapirer
med samme ISIN-nummer. Styrelsesrådet skulle tage denne indledningsvise øvre grænse op til fornyet vurdering
seks måneder efter gennemførelsen af PSPP.

(2)

Styrelsesrådet besluttede den 3. september 2015 i princippet at hæve den øvre PSPP-grænse fra 25 % til 33 % per
ISIN-nummer, under forbehold af at det i de enkelte tilfælde kontrolleres, at en beholdning på 33 % per
ISIN-nummer ikke medfører, at centralbankerne i Eurosystemets beholdninger kommer til at udgøre blokerende
mindretal i velordnede gældssaneringer.

(3)

Den påtænkte forhøjelse af PPSP-grænsen skal fremme en fuldstændig og smidig gennemførelse af PSPP samtidig
med at det sikres, at markederne for belånbare, omsættelige gældsværdipapirer fungerer, og at der ikke lægges
hindringer i vejen for velordnede gældssaneringer.

(4)

Afgørelse (EU) 2015/774 ECB/2015/10 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1
Ændring
Artikel 5, stk. 1, i afgørelse (EU) 2015/774 (ECB/2015/10) erstattes af følgende:
»1. Under forbehold af artikel 3 er der en øvre grænse for, hvor stor en andel af de omsættelige gældsværdipapirer,
som opfylder de i artikel 3 fastsatte kriterier, centralbankerne i Eurosystemet må besidde af en emission med samme
ISIN-nummer under PSPP, når beholdningerne i alle deres porteføljer sammenlægges.
Fra den 10. november 2015 er den øvre grænse 33 % per ISIN-nummer. Som en undtagelse hertil fastsættes den
øvre grænse til 25 % per ISIN-nummer for belånbare omsættelige gældsværdipapirer, der indeholder en CAC-klausul
(collective action clause), som adskiller sig fra en CAC-modelklausul for euroområdet, udarbejdet af Det Økonomiske
og Finansielle Udvalg (Economic and Financial Committee) og gennemført i medlemsstaterne i overensstemmelse
med artikel 12, stk. 3, i traktaten om oprettelse af den europæiske stabilitetsmekanisme, men hæves til 33 %, under
forbehold af at det i de enkelte tilfælde kontrolleres, at en beholdning på 33 % per ISIN-nummer ikke medfører, at
centralbankerne i Eurosystemets beholdninger kommer til at udgøre blokerende mindretal i velordnede
gældssaneringer.«
(1) Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2015/774 af 4. marts 2015 om et program til opkøb af den offentlige sektors aktiver på det
sekundære marked (ECB/2015/10) (EUT L 121 af 14.5.2015, s. 20).
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Artikel 2
Ikrafttrædelse
Denne afgørelse træder i kraft den 10. november 2015.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 5. november 2015.
Mario DRAGHI

Formand for ECB

