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II
(Muud kui seadusandlikud aktid)

OTSUSED
EUROOPA KESPANGA OTSUS (EL) 2015/2464,
16. detsember 2015,
millega muudetakse otsust (EL) 2015/774 avaliku sektori varade järelturult ostmise kava kohta
(EKP/2015/48)
EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eelkõige selle artikli 127 lõike 2 esimest taanet,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige artikli 12.1 teist lõiget
koosmõjus artikli 3.1 esimese taandega ja artikliga 18.1,

ning arvestades järgmist:

(1)

4. märtsil 2015 võttis EKP nõukogu vastu Euroopa Keskpanga otsuse (EL) 2015/774 (EKP/2015/10), (1) mis
kehtestas avaliku sektori varade järelturult ostmise kava (edaspidi „PSPP”). PSPPi asutamisega laiendas EKP
nõukogu kehtivaid varaostukavasid ja kaasas avaliku sektori väärtpaberid. Tagatud võlakirjade kolmanda ostukava
(edaspidi „CBPP3”) ja varaga tagatud väärtpaberite ostukava (edaspidi „ABSPP”) kõrval on PSPP üks osa laiendatud
varaostukavast (edaspidi „APP”). APPi eesmärk on veelgi tõhustada rahapoliitika ülekandumist, lihtsustada
laenuandmist euroala majandusele, lihtsustada laenusaamise tingimusi kodumajapidamistele ja ettevõtjatele ning
kaasa aidata inflatsioonimäära tagasipöördumisele 2 % lähedal olevale tasemele, mis on kooskõlas EKP peamise
ülesandega säilitada hindade stabiilsus.

(2)

3. detsembril 2015 otsustas EKP nõukogu kooskõlas oma hindade stabiilsuse säilitamise pädevusega läbi vaadata
teatavad PSPP kujunduselemendid, et kindlustada inflatsioonikursi kindel püsimine suunaga 2 %st allapoole, kuid
selle lähedal keskpikas perspektiivis. Läbivaatamine on kooskõlas EKP nõukogu rahapoliitika pädevusega ja
kajastab kohaselt riskijuhtimiskaalutlusi.

(3)

Seega otsustas EKP nõukogu PSPP eesmärkide saavutamiseks pikendada esialgset ajakava ostudeks PSPP alusel
kuni märtsi lõpuni 2017 või vajaduse korral sellest kaugemale ning igal juhul ajani, kuni EKP nõukogu veendub
inflatsioonikursi püsivas kohandumises kooskõlas oma inflatsioonimäära eesmärgi saavutamisega tasemel 2 %st
allpool, kuid selle lähedal keskpikas perspektiivis. EKP nõukogu otsustas vastavalt pikendada ka esialgset ajakava
ostude jaoks CBPP3 ja ABSPP alusel.

(4)

EKP nõukogu otsustas samuti, et PSPP paindlikkuse
rakendamist vähemalt kuni selle kavandatud lõpuni,
omavalitsuste poolt emiteeritud eurodes vääringustatud
regulaarsete ostude tegemiseks keskpankade poolt, kellega

suurendamiseks, mis toetab ostude edasist sujuvat
vastavad euroalal asuvate piirkondlike ja kohalike
turukõlblikud võlainstrumendid nõuetele PSPP alusel
samas jurisdiktsioonis emiteeriv üksus asub.

(1) Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2015/774, 4. märts 2015, avaliku sektori varade järelturult ostmise kava kohta (EKP/2015/10)
(ELT L 121, 14.5.2015, lk 20).
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(5)

EKP nõukogu otsustas samuti reinvesteerida APPi alusel ostetud väärtpaberite põhimaksed pärast aluseks olevate
väärtpaberite tähtaja lõppemisel ajaks, mis on vajalik soodsate likviidsustingimuste ja kohase rahapoliitika
seisukoha toetamiseks.

(6)

Otsuse (EL) 2015/774 (EKP/2015/10) artikli 3 lõike 2 punktis c osutatud võlaväärtpaberite puhul kehtivad muud
emitendi ja emissiooni osa piirangud. Need piirangud kehtestab EKP nõukogu, võttes arvesse riskijuhtimise ja turu
toimimise kaalutlusi.

(7)

Seetõttu tuleb otsust (EL) 2015/774 (EKP/2015/10) vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Muudatused

Otsust (EL) 2015/774 (EKP/2015/10) muudetakse järgmiselt.
1) Artikli 3 lõige 1 asendatakse järgmisega:
„1.
Võttes arvesse artiklis 3 sätestatud nõudeid, on eurosüsteemi ostudeks PSPP alusel kõlblikud eurodes
vääringustatud turukõlblikud võlaväärtpaberid, mille on emiteerinud euro kasutusele võtnud liikmesriikide
keskvalitsused, piirkondlikud valitsused või kohalikud omavalitsused, euroalal asuvad tunnustatud asutused, euroalal
asuvad rahvusvahelised organisatsioonid ja euroalal asuvad mitmepoolsed arengupangad. Erandlikel asjaoludel, kui
kavandatud ostumahtu ei saavutata, võib EKP nõukogu otsustada osta muude euroalal asuvate üksuste poolt
emiteeritud turukõlblikke võlaväärtpabereid kooskõlas lõikes 4 sätestatud tingimustega.”
2) Artikli 3 lõige 3 asendatakse järgmisega:
„3.
PSPP ostude kõlblikkuseks peab lõigetes 1 ja 2 määratletud võlaväärtpaberite järelejäänud tähtajaks asjaomase
eurosüsteemi keskpanga poolt ostmise hetkel olema vähemalt 2 aastat ja maksimaalselt 30 aastat. Sujuva
rakendamise lihtsustamiseks on PSPP jaoks kõlblikud turukõlblikud võlainstrumendid, mille järelejäänud tähtaeg on
30 aastat ja 364 päeva. Riikide keskpangad teostavad ka rahvusvaheliste organisatsioonide ja mitmepoolsete
arengupankade poolt emiteeritud turukõlblike võlaväärtpaberite asendusoste, kui keskvalitsuste, piirkondlike valitsuste
või kohalike omavalitsuste ja tunnustatud asutuste poolt emiteeritud turukõlblike võlaväärtpaberite ostude
kavandatud mahtu ei ole võimalik saavutada.”
3) Artikli 3 lõige 4 asendatakse järgmisega:
„4.
Erandjuhtudel võivad eurosüsteemi keskpangad teha EKP nõukogule ettepaneku nende jurisdiktsioonis asuvate
avaliku sektori mittefinantsettevõtete osas, kes emiteerivad turukõlblikke võlainstrumente, mida tuleb osta
asendusjuhtudel, kui nende jurisdiktsioonis asuvate keskvalitsuste, piirkondlike valitsuse või kohalike omavalitsuste ja
tunnustatud asutuste poolt emiteeritud turukõlblike võlaväärtpaberite ostude kavandatud mahtu ei ole võimalik
saavutada.
Ettepaneku saab teha avaliku sektori mittefinantsettevõtete kohta, kes täidavad vähemalt kahte järgmist kriteeriumi:
— need on mittefinantsettevõtted Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 549/2013 määratluses (*),
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— need on avaliku sektori asutused nõukogu määruse (EÜ) nr 3603/93 (**) artikli 3 tähenduses.

Pärast EKP nõukogu heakskiitu on nende euroalal asuvate avaliku sektori mittefinantsettevõtete poolt emiteeritud
eurodes vääringustatud turukõlblikud võlainstrumendid kõlblikud asendusostudeks PSPP alusel, kui need täidavad
i) turukõlblike võlainstrumentide eurosüsteemi krediiditehingute tagatiseks olemise kõlblikkuskriteeriume Euroopa
Keskpanga suunise (EL) 2015/510 (EKP/2014/60) (***) neljanda osa kohaselt ja ii) lõigete 2 ja 3 nõudeid saab
kohaldada asendusostudeks PSPP alusel.
(*) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määrus (EL) nr 549/2013 Euroopa Liidus kasutatava
Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta, (ELT L 174, 26.6.2013, lk 1).
(**) Nõukogu 13. detsembri 1993. aasta määrus (EÜ) nr 3603/93 asutamislepingu artiklis 104 ja artikli 104b
lõikes 1 nimetatud keeldude kohaldamiseks vajalike määratluste täpsustamise kohta (EÜT L 332, 31.12.1993,
lk 1).
(***) Euroopa Keskpanga 19. detsembri 2014. aasta suunis (EL) 2015/510 eurosüsteemi rahapoliitika raamistiku
rakendamise kohta (EKP/2014/60) (ELT L 91, 2.4.2015, lk 3).”

4) Artikkel 5 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 5

Ostumahtude piirangud

1.
Võttes arvesse artiklit 3, kohaldatakse emissiooni osa piirangut rahvusvahelise väärtpaberite identifitseeri
misnumbri (ISIN) kohta PSPP artiklis 3 sätestatud kriteeriume täitvate turukõlblike võlaväärtpaberite ostude osas
pärast kõikide eurosüsteemi keskpankade portfellide konsolideerimist.

Alates 10. novembrist 2015 on emissiooni osa piirang 33 % ISINi kohta. Erandina määratakse emisiooni osa piirang
25 %-le ISINi kohta nende tingimustele vastavate turukõlblike võlaväärtpaberite osas, mis sisaldavad ühise
tegutsemise klauslit (collective action clause, CAC), mis erineb euroala näidis-CACist, mis on välja töötatud majandus- ja
rahanduskomitee poolt ja rakendatud liikmesriikide poolt kooskõlas Euroopa stabiilsusmehhanismi asutamislepingu
artikli 12 lõikega 3; seda võib suurendada 33 %-le, kontrollides üksikjuhtude kaupa, et osalusega 33 % ISINi kohta ei
kaasneks eurosüsteemi keskpankade blokeeriva vähemusosaluse tekkimine korrektse võla ümberstruktureerimise
kestel.

2.
Pärast kõikide eurosüsteemi keskpankade portfellide konsolideerimist kohaldatakse PSPP alusel kõikide
turukõlblike võlaväärtpaberite osas kogupiirangut 33 % emitendi käibele lastud aktsiatest, võttes arvesse artiklis 3
sätestatud tähtaegu.

3.
Artikli 3 lõike 2 punktis c osutatud võlaväärtpaberite osas kohaldatakse muud emitendi ja emissiooni osa
piirangut. Need piirangud kehtestab EKP nõukogu, võttes kohaselt arvesse riskijuhtimise ja turu toimimise kaalutlusi.”

5) Artikli 6 lõiked 1 ja 2 asendatakse järgmistega:

„1. PSPP alusel kõlblike võlaväärtpaberite ostude bilansilisest koguväärtusest ostetakse 12 % kõlblike
rahvusvaheliste organisatsioonide ja mitmepoolsete arengupankade poolt emiteeritud väärtpaberites ning 88 %
kõlblike keskvalitsuste, piirkondlike valitsuste või kohalike omavalitsuste ja tunnustatud asutuste poolt emiteeritud
väärtpaberites või kohastel juhtudel käesoleva otsuse artikli 3 lõike 4 alusel väärtpaberites, mille on emiteerinud
kõlblikud avaliku sektori mittefinantsettevõtted. EKP nõukogu võib selle jaotuse läbi vaadata. Kõlblike rahvusvaheliste
organisatsioonide, mitmepoolsete arengupankade ning regionaalsete valitsuste ja kohalike omavalitsuste poolt
emiteeritud võlaväärtpaberite oste teostavad ainult RKPd.

2.
Kõikide PSPP tingimustele vastavate turukõlblike võlaväärtpaberite ostude bilansilise väärtuse osa kokku on
RKPde jaoks 92 % ja ülejäänud 8 % ostab EKP. Jurisdiktsioonide osas toimub jaotus EKP kapitali märkimise aluse
kohaselt vastavalt EKPSi põhikirja artiklile 29.”.
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Artikkel 2
Jõustumine
Käesolev otsus jõustub 1. jaanuaril 2016.

Frankfurt Maini ääres, 16. detsember 2015
EKP president
Mario DRAGHI

