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BESLUIT (EU) 2015/2101 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 5 november 2015
houdende wijziging van Besluit (EU) 2015/774 inzake een overheidsprogramma voor aankoop van
activa op secundaire markten (ECB/2015/33)
DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, met name het eerste streepje van artikel 127, lid 2,
Gezien de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, met name de tweede
alinea van artikel 12.1, in samenhang met het eerste streepje van artikel 3.1 en artikel 18.1,
Overwegende:
(1)

Op 4 maart 2015 heeft de Raad van bestuur Besluit (EU) 2015/774 van de Europese Centrale Bank
(ECB/2015/10) (1) vastgesteld, dat een overheidsprogramma instelt voor de aankoop van activa op secundaire
markten (hierna: „PSPP”). Artikel 5, lid 1, van Besluit (EU) 2015/774 (ECB/2015/10) bepaalt dat op uit hoofde
van het PSPP beleenbare verhandelbare schuldbewijzen een initiële effectenemissielimiet van 25 % per interna
tionaal effectenidentificatienummer van toepassing is. De Raad van bestuur moest deze initiële limiet na de eerste
zes maanden van implementatie van het PSPP evalueren.

(2)

Op 3 september 2015 heeft de Raad van bestuur in beginsel besloten om de PSPP-effectenemissielimiet van 25 %
tot 33 % per ISIN te verhogen, indien bij een case-by-case-verificatie wordt vastgesteld dat een aanhouding van
33 % per ISIN er niet toe zou leiden dat centrale banken van het Eurosysteem een blokkerend minderheidsbelang
bereiken ingeval van ordentelijke schuldsaneringen.

(3)

De overwogen verhoging van de PSPP-effectenemissielimiet beoogt de volledige en soepele implementatie van het
PSPP te bevorderen, waarbij tegelijkertijd een soepele werking van de markten in beleenbare verhandelbare schuld
bewijzen mogelijk wordt gemaakt en ordentelijke schuldsaneringen niet worden belemmerd.

(4)

Besluit (EU) 2015/774 (ECB/2015/10) moet derhalve dienovereenkomstig gewijzigd worden,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Wijziging
Artikel 5, lid 1, van Besluit (EU) 2015/774 (ECB/2015/10) wordt als volgt vervangen:
„1.
Behoudens artikel 3 is uit hoofde van het PSPP per internationaal effectenidentificatienummer (ISIN) krachtens
het PSPP een effectenemissielimiet van toepassing op verhandelbare schuldbewijzen die voldoen aan de in artikel 3
bedoelde criteria, zulks na consolidatie van in alle portfolio's van centrale banken van het Eurosysteem aangehouden
effecten.
Met ingang van 10 november 2015 wordt de effectenemissielimiet per ISIN op 33 % vastgesteld. Bij wijze van
uitzondering wordt de effectenemissielimiet per ISIN op 25 % vastgesteld voor verhandelbare schuldbewijzen met
een collectieveactieclausule (CAC), welke clausule 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 ze tot 33 % verhoogd indien bij een
case-by-case-verificatie wordt vastgesteld dat een aanhouding van 33 % per ISIN er niet toe zou leiden dat centrale
banken van het Eurosysteem een blokkerend minderheidsbelang bereiken in geval van ordentelijke schuldsane
ringen.”.
(1) 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) (PB L 121 van 14.5.2015, blz. 20).

20.11.2015

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 303/107

Artikel 2
Inwerkingtreding
Dit besluit treedt op 10 november 2015 in werking.

Gedaan te Frankfurt am Main, 5 november 2015.
De president van de ECB
Mario DRAGHI

