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DECIZIA (UE) 2015/2101 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE
din 5 noiembrie 2015
de modificare a Deciziei (UE) 2015/774 privind un program de achiziționare de active de către
sectorul public de pe piețele secundare (BCE/2015/33)
CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 127 alineatul (2) prima liniuță,
având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 12.1
al doilea paragraf coroborat cu articolul 3.1 prima liniuță și cu articolul 18.1,
întrucât:
(1)

La 4 martie 2015 Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia (UE) 2015/774 a Băncii Centrale Europene
(BCE/2015/10) (1) care a instituit un program de achiziționare de active de către sectorul public de pe piețele
secundare (secondary markets public sector asset purchase programme) (denumit în continuare „PSPP”). Articolul 5
alineatul (1) din Decizia (UE) 2015/774 (BCE/2015/10) prevede că achizițiilor de titluri de natura datoriei tranzac
ționabile eligibile în cadrul PSPP li se aplică o limită inițială din emisiune de 25 % pentru fiecare număr interna
țional de identificare a valorilor mobiliare (International Securities Identification Number) (ISIN). Această limită
inițială urma a fi revizuită de Consiliul guvernatorilor după primele șase luni de punere în aplicare a PSPP.

(2)

La 3 septembrie 2015 Consiliul guvernatorilor a hotărât în principiu să majoreze limita din emisiune din cadrul
PSPP de la 25 % la 33 % pentru fiecare ISIN, cu condiția verificării de la caz la caz a faptului că deținerea a 33 %
pentru fiecare ISIN nu ar conduce la situația în care băncile centrale din Eurosistem ar dobândi dețineri
minoritare de blocare în restructurările ordonate ale datoriilor.

(3)

Majorarea avută în vedere a limitei din emisiune din cadrul PSPP este menită să promoveze punerea în aplicare
deplină și în bune condiții a PSPP și, în același timp, să permită buna funcționare a piețelor pentru titluri de
natura datoriei tranzacționabile eligibile și să evite împiedicarea restructurărilor ordonate ale datoriilor.

(4)

Prin urmare, Decizia (UE) 2015/774 (BCE/2015/10) ar trebui modificată în mod corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Modificare
Articolul 5 alineatul (1) din Decizia (UE) 2015/774 (BCE/2015/10) se înlocuiește cu următorul text:
„(1) Sub rezerva articolului 3, în cadrul PSPP, titlurilor de natura datoriei tranzacționabile care îndeplinesc
criteriile stabilite la articolul 3 li se aplică o limită din emisiune pentru fiecare număr internațional de identificare a
valorilor mobiliare (ISIN), după consolidarea deținerilor din toate portofoliile băncilor centrale din Eurosistem.
Începând cu 10 noiembrie 2015, limita din emisiune este stabilită la 33 % pentru fiecare ISIN. Ca excepție, limita
din emisiune este stabilită la 25 % pentru fiecare ISIN pentru titluri de natura datoriei tranzacționabile eligibile care
cuprind o clauză de acțiune colectivă (collective action clause) (CAC) diferită de modelul de CAC aplicabil zonei euro
care a fost elaborat de Comitetul economic și financiar și pus în aplicare de statele membre în conformitate cu
articolul 12 alineatul (3) din Tratatul de instituire a Mecanismului european de stabilitate, dar va fi majorată la 33 %
cu condiția verificării de la caz la caz a faptului că deținerea a 33 % pentru fiecare ISIN nu ar conduce la situația în
care băncile centrale din Eurosistem ar dobândi dețineri minoritare de blocare în restructurările ordonate ale
datoriilor.”
(1) Decizia (UE) 2015/774 a Băncii Centrale Europene din 4 martie 2015 privind un program de achiziționare de active de către sectorul
public de pe piețele secundare (BCE/2015/10) (JO L 121, 14.5.2015, p. 20).
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Articolul 2
Intrare în vigoare
Prezenta decizie intră în vigoare la 10 noiembrie 2015.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 5 noiembrie 2015.
Președintele BCE
Mario DRAGHI

