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EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2015/2101
av den 5 november 2015
om ändring av beslut (EU) 2015/774 om ett program för köp av den offentliga sektorns tillgångar
på andrahandsmarknaderna (ECB/2015/33)
ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 127.2 första strecksatsen,
med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 12.1 andra
stycket jämförd med artikel 3.1 första strecksatsen och artikel 18.1, och
av följande skäl:
(1)

Den 4 mars 2015 antog ECB-rådet Europeiska centralbankens beslut (EU) 2015/774 (ECB/2015/10) (1) som
inrättade ett program för köp av den offentliga sektorns tillgångar på andrahandsmarknaderna (nedan kallat
PSPP). Av artikel 5.1 i beslut (EU) 2015/774 (ECB/2015/10) framgår att köp av godtagbara omsättningsbara
skuldebrev inom ramen för PSPP inledningsvis begränsas till högst 25 procent av en serie värdepapper med en
och samma ISIN-kod. Den inledningsvis fastställda gränsen bör utvärderas av ECB-rådet sex månader efter det att
PSPP börjat genomföras.

(2)

Den 3 september 2015 fattade ECB-rådet ett principbeslut höja den högsta andelen per emission som får innehas
inom ramen för PSPP från 25 procent till 33 procent per ISIN-kod, förutsatt att man granskar, för varje enskilt
fall, att ett innehav motsvarande 33 procent per ISIN-kod inte medför att de innehav som Eurosystemets
centralbanker har blir så stora att de kan förhindra ordnade omstruktureringar av skulder.

(3)

Den aviserade höjningen av den maximala PSPP-andelen av en emission är avsedd att främja ett fullständigt och
smidigt genomförande av PSPP, samtidigt som marknaderna för godtagbara omsättningsbara skuldebrev kan
fungera smidigt och ordnade omstruktureringar av skulder inte förhindras.

(4)

Beslut (EU) 2015/774 (ECB/2015/10) bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:

Artikel 1
Ändring
Artikel 5.1 i beslut (EU) 2015/774 (ECB/2015/10) ska ersättas med följande:
”1.
Om inte annat följer av artikel 3 ska det inom PSPP tillämpas en övre gräns för hur stor andel av de
omsättningsbara skuldebrev som uppfyller kriterierna i artikel 3 som centralbankerna i Eurosystemet får inneha av
en emission med en och samma ISIN-kod, när innehaven i samtliga portföljer för Eurosystemets centralbanker ställs
samman.
Från och med den 10 november 2015, är denna övre gräns 33 procent per ISIN-kod. I undantagsfall sätts den övre
gränsen till 25 procent per ISIN-kod för sådana godtagbara omsättningsbara skuldebrev som innehåller en klausul
om kollektivt agerande som avviker från den förlaga för euroområdet som tagits fram av Ekonomiska och finansiella
kommittén och som genomförts av medlemsstaterna i enlighet med artikel 12.3 i fördraget om inrättande av
Europeiska stabilitetsmekanismen, men kommer att ökas till 33 procent efter en granskning, för varje enskilt fall, att
ett innehav av 33 procent per ISIN-kod inte medför att Eurosystemets centralbanker innehav blir så stort att det kan
förhindra ordnade omstruktureringar av skulder.”
(1) Europeiska centralbankens beslut (EU) 2015/774 av den 4 mars 2015 om ett program för köp av den offentliga sektorns tillgångar på
andrahandsmarknaderna (ECB/2015/10) (EUT L 121, 14.5.2015, s. 20).
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Artikel 2
Ikraftträdande
Detta beslut träder i kraft dagen efter den 10 november 2015.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 5 november 2015.
Mario DRAGHI

ECB:s ordförande

