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EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS (ES) 2015/2101
(2015. gada 5. novembris),
ar ko groza Lēmumu (ES) 2015/774 par otrreizējo tirgu valsts sektora aktīvu iegādes programmu
(ECB/2015/33)
EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 127. panta 2. punkta pirmo ievilkumu,
ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus un jo īpaši to 12.1. panta otro daļu
saistībā ar 3.1. panta pirmo ievilkumu un 18.1. pantu,
tā kā:
(1)

Eiropas Centrālās bankas Padome 2015. gada 4. martā pieņēma Eiropas Centrālās bankas Lēmumu
(ECB/2015/10) (1), ar kuru izveidoja otrreizējo tirgu valsts sektora aktīvu iegādes programmu (turpmāk – “VSIP”).
Lēmuma (ES) 2015/774 (ECB/2015/10) 5. panta 1. punktā ir noteikts, ka VSIP ietvaros iegādātiem atbilstošiem
tirgojamiem parāda vērtspapīriem piemēro sākotnēju emisijas proporcijas ierobežojumu 25 % katram starptauti
skajam vērtspapīru identifikācijas numuram (ISIN). Šo sākotnējo ierobežojumu ECB Padome pārskata pēc
pirmajiem sešiem VSIP īstenošanas mēnešiem.

(2)

ECB Padome 2015. gada 3. septembrī nolēma palielināt VSIP emisijas proporcijas ierobežojumu no 25 % uz
33 % katram ISIN, katrā atsevišķā gadījumā pārbaudot, vai katra ISIN 33 % turējums nerada situāciju, kurā
parādu normālu restrukturizāciju ietekmētu Eurosistēmas centrālo banku bloķējošā mazākuma iegūšana.

(3)

Iecerētā VSIP emisijas proporcijas ierobežojuma palielinājuma mērķis ir veicināt VSIP pilnīgu un netraucētu
īstenošanu, vienlaikus ļaujot atbilstošo tirgojamo parāda vērtspapīru tirgiem traucēti funkcionēt un novērsts
šķēršļus parādu normālai restrukturizācijai.

(4)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Lēmums (ES) 2015/774 (ECB/2015/10),

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants
Grozījums
Lēmuma (ES) 2015/774 (ECB/2015/10) 5. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:
“1.
Ievērojot 3. panta noteikumus, tirgojamiem parāda vērtspapīriem, kas atbilst 3. pantā noteiktajiem kritērijiem,
VSIP ietvaros pēc turējumu konsolidēšanas visos Eurosistēmas centrālo banku portfeļos piemēro emisijas proporcijas
ierobežojumu katram starptautiskajam vērtspapīru identifikācijas numuram.
No 2015. gada 10. novembra emisijas proporcijas ierobežojums ir 33 % apjomā katram ISIN. Atkāpjoties no
iepriekš noteiktā, emisijas proporcijas ierobežojumu nosaka 25 % apjomā katram ISIN attiecībā uz tiem atbilstošiem
tirgojamiem parāda vērtspapīriem, kuri ietver kopējas rīcības klauzulu (collective action clause; KRK), kas atšķiras no
Ekonomikas un finanšu komitejas izstrādātā euro zonas KRK modeļa, kuru dalībvalstis piemēro saskaņā ar Līguma
par Eiropas Stabilitātes mehānisma izveidi 12. panta 3. punktu, un šo emisijas proporcijas ierobežojumu palielina
līdz 33 %, katrā atsevišķā gadījumā pārbaudot, vai katra ISIN 33 % turējums, nerada situāciju, kurā parādu normālu
restrukturizāciju ietekmētu Eurosistēmas centrālo banku bloķējošā mazākuma iegūšana.”
(1) Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2015/774 (2015. gada 4. marts) par otrreizējo tirgu valsts sektora aktīvu iegādes programmu
(ECB/2015/10) (OV L 121, 14.5.2015., 20. lpp.).
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2. pants
Stāšanās spēkā
Šis lēmums stājas spēkā dienā 2015. gada 10. novembrī.

Frankfurtē pie Mainas, 2015. gada 5. novembrī
ECB prezidents
Mario DRAGHI

