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(Nem jogalkotási aktusok)

HATÁROZATOK
AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2015/2464 HATÁROZATA
(2015. december 16.)
a közszektor eszközeinek másodlagos piacon történő megvásárlására irányuló programról szóló
(EU) 2015/774 határozat módosításáról (EKB/2015/48)
AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 127. cikke (2) bekezdésének első francia
bekezdésére,
tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak
12.1. cikke második albekezdésére, a 3.1. cikke első francia bekezdésével és a 18.1. cikkével együttesen,
mivel:
(1)

2015. március 4-én a Kormányzótanács elfogadta a (EU) 2015/774 európai központi banki határozatot
(EKB/2015/10) (1), amely létrehozta a közszektor eszközeinek másodlagos piacon történő megvásárlására irányuló
programot (a továbbiakban: PSPP). A PSPP létrehozásával a Kormányzótanács a fennálló eszközvásárlási
programok oly módon történő kibővítéséről határozott, hogy azok a közszektor eszközeire is kiterjedjenek. A
PSPP a harmadik fedezettkötvény-vásárlási programmal (CBPP3) és az eszközfedezetű értékpapír-vásárlási
programmal (ABSPP) együtt a kibővített eszközvásárlási program részét képezi. Az eszközvásárlási program célja
a monetáris politika transzmissziójának további előmozdítása, az euroövezet gazdaságának történő hitelezés
megkönnyítése, a háztartások és cégek hitelfelvételi feltételeinek enyhítése és a hozzájárulás ahhoz, hogy az
inflációs ráták visszatérjenek a 2 %-hoz közeli szintekhez, az EKB-nak az árstabilitás fenntartására irányuló
elsődleges céljával összhangban.

(2)

2015. december 3-án a Kormányzótanács az árstabilitás biztosítására irányuló megbízatásával összhangban úgy
határozott, hogy felülvizsgálja a PSPP kialakításának egyes jellemzőit az inflációs pálya középtávon 2 % alatti, de
ahhoz közeli szint felé irányuló tartós korrekciójának biztosítása érdekében. A módosítások összhangban állnak a
Kormányzótanács monetáris politikai megbízatásával és megfelelően tükrözik a kockázatkezelési megfontolásokat.

(3)

Ennek megfelelően a PSPP célkitűzéseinek elérése érdekében a Kormányzótanács úgy határozott, hogy a PSPP
keretében történő vásárlások tervezett horizontját meghosszabbítja 2017. március végéig vagy szükség esetén
ennél tovább, és mindenesetre addig, amíg a Kormányzótanács nem érzékeli az inflációs pálya olyan tartós
korrekcióját, amely összhangban áll a középtávon 2 % alatti, de ahhoz közeli szintű inflációs ráták elérésére
irányuló célkitűzéssel. A Kormányzótanács akként határozott, hogy a CBPP3 és az ABSPP keretében történő
vásárlások tervezett horizontját ennek megfelelően meghosszabbítja.

(4)

A Kormányzótanács továbbá úgy határozott, hogy a PSPP rugalmasságának növelése és ezáltal legalább a
tervezett záró időpontjáig a vásárlások további zökkenőmentes megvalósítása érdekében az euroövezetben
található regionális kormányzatok és helyi önkormányzatok által kibocsátott, euróban denominált forgalomképes
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a PSPP keretében a kibocsátó szervezet helye szerinti joghatósági terület
nemzeti központi bankja általi rendes vásárlás céljára elfogadhatónak fognak minősülni.

(1) Az Európai Központi Bank (EU) 2015/774 határozata (2015. március 4.) a közszektor eszközeinek másodlagos piacon történő
megvásárlására irányuló programról (EKB/2015/10) (HL L 121., 2015.5.14., 20. o.).
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(5)

A Kormányzótanács továbbá úgy határozott, hogy ameddig szükséges, az eszközvásárlási program keretében
vásárolt értékpapírok tőkeösszegeit újra befekteti, amint az alapul fekvő értékpapírok lejárnak, ezáltal
hozzájárulva a kedvező likviditási helyzethez és a megfelelő monetáris politikai irányvonalhoz.

(6)

Az (EU) 2015/774 (EKB/2015/10) határozat 3. cikke (2) bekezdésének c) pontjában említett hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok esetében eltérő kibocsátói és kibocsátási részesedési küszöbök alkalmazandók. Ezeket a
küszöböket a Kormányzótanács fogja meghatározni a kockázatkezelési, valamint a piac működésével összefüggő
megfontolások megfelelő figyelembevételével.

(7)

Az (EU) 2015/774 (EKB/2015/10) határozatot erre tekintettel megfelelően módosítani szükséges,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk
Módosítások
A (EU) 2015/774 határozat (EKB/2015/10) a következőképpen módosul:
1. a 3. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:
„(1) A 3. cikkben rögzített követelmények mellett az azon tagállamok, amelyek pénzneme az euro, központi vagy
regionális kormányzatai vagy helyi önkormányzatai, az euroövezetben található elismert ügynökségek, az euroöve
zetben található nemzetközi szervezetek és az euroövezetben található multilaterális fejlesztési bankok által
kibocsátott, euróban denominált forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok elfogadhatónak minősülnek
az eurorendszerbeli központi bankok által a PSPP keretében történő vásárlásra. Rendkívüli körülmények között,
amikor a tervezett vásárlási összeget nem lehet elérni, a Kormányzótanács határozhat úgy, hogy az euroövezetben
található más szervezetek által kibocsátott forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat vásárol a
4. cikkben rögzített feltételekkel összhangban.”;
2. a 3. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:
„(3) A PSPP szerinti vásárlások céljára való elfogadhatóság érdekében az (1)–(2) bekezdés szerinti, hitelviszonyt
megtestesítő értékpapíroknak az érintett eurorendszerbeli központi bank általi megvásárlásuk időpontjában legalább
2 éves, és legfeljebb 30 éves fennmaradó futamidővel kell rendelkezniük. A zökkenőmentes végrehajtás megköny
nyítése érdekében a 30 év és 364 napos fennmaradó futamidővel rendelkező forgalomképes hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok a PSPP keretében elfogadhatónak minősülnek. A nemzeti központi bankok a nemzetközi
szervezetek és multilaterális fejlesztési bankok által kibocsátott forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
helyettesítő vásárlását is végzik, amennyiben a központi vagy regionális kormányzatok vagy helyi önkormányzatok és
elismert ügynökségek által kibocsátott forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokból vásárolni tervezett
összegeket nem lehet elérni.”;
3. a 3. cikk (4) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:
„(4) Az eurorendszerbeli központi bankok rendkívüli körülmények között javasolhatnak a Kormányzótanácsnak a
joghatóságuk alá tartozó területen található, közösségi tulajdonban levő nem pénzügyi vállalatokat a helyettesítőként
vásárolandó forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátóiként, amennyiben a joghatóságuk alá
tartozó területen a központi vagy regionális kormányzatok vagy helyi önkormányzatok és elismert ügynökségek által
kibocsátott forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokból vásárolni tervezett összegeket nem lehet elérni.
A javasolt közösségi tulajdonban levő nem pénzügyi vállalatoknak legalább mindkét alábbi feltételnek meg kell
felelniük:
— az 549/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (*) meghatározott »nem pénzügyi vállalatnak« kell
lenniük,
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— a 3603/93/EK tanácsi rendelet (**) 3. cikkének értelmében vett »közszektorbeli« szervezetnek kell lenniük.
A Kormányzótanács általi jóváhagyást követően az ilyen euroövezetben található, közösségi tulajdonban levő nem
pénzügyi vállalatok által kibocsátott, euróban denominált forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok,
amelyek megfelelnek i. az eurorendszer hitelműveletei céljára a forgalomképes eszközökre vonatkozó elfogadhatósági
feltételeknek a (EU) 2015/510 európai központi banki iránymutatás (EKB/2014/60) (***) negyedik részében foglaltak
szerint; és ii. a (2) és a (3) bekezdés követelményeinek, a PSPP keretében helyettesítőkénti vásárlás céljára elfoga
dhatónak minősülnek.
(*) Az Európai Parlament és a Tanács 549/2013/EU rendelete (2013. május 21.) az Európai Unió-beli nemzeti és
regionális számlák európai rendszeréről (HL L 174., 2013.6.26., 1. o.).
(**) A Tanács 3603/93/EK rendelete (1993. december 13.) a Szerződés 104. cikkében és a 104b. cikke
(1) bekezdésében említett tilalmak alkalmazásához szükséges fogalmak meghatározásáról (HL L 332.,
1993.12.31., 1. o.).
(***) Az Európai Központi Bank (EU) 2015/510 iránymutatása (2014. december 19.) az eurorendszer monetáris
politikához kötődő keretének végrehajtásáról (EKB/2014/60) (HL L 91., 2015.4.2., 3. o.).”;
4. az 5. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„5. cikk
Vásárlási korlátok
(1) A 3. cikk fenntartásával a PSPP keretében a 3. cikkben rögzített feltételeknek megfelelő forgalomképes hitelvi
szonyt megtestesítő értékpapírokra az eurorendszerbeli központi bankok összes portfólióiban szereplő állományának
konszolidálását követően nemzetközi értékpapír-azonosító számonként (ISIN) alkalmazandó kibocsátási részesedési
küszöb vonatkozik.
2015. november 10-től kezdve az alkalmazandó kibocsátási részesedési küszöb ISIN-enként 33 %. Ettől eltérően a
kibocsátási részesedési küszöb 25 %-ban kerül meghatározásra az olyan kollektív cselekvési záradékot tartalmazó
forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapír ISIN-ek vonatkozásában, amelyek eltérnek a Gazdasági és
Pénzügyi Bizottság által kidolgozott, és a tagállamok által az európai stabilitási mechanizmus létrehozásáról szóló
szerződés 12. cikkének (3) bekezdésével végrehajtott euroövezeti kollektív cselekvési záradék-modelltől, ugyanakkor
azok 33 %-ra felemelésre kerülnek annak eseti alapon történő ellenőrzése mellett, hogy az ISIN-enként 33 %-os
állomány nem eredményezné azt, hogy az eurorendszerbeli központi bankok a rendezett adósságátütemezésekben
blokkoló kisebbséget érnek el.
(2) A PSPP keretében a kibocsátó forgalomban levő értékpapírjai 33 %-ának megfelelő összesített korlát
vonatkozik az elfogadható forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összességére a 3. cikkben meghatá
rozott futamidők tekintetében, az eurorendszerbeli központi bankok összes portfólióiban szereplő állományának
konszolidálását követően.
(3) A 3. cikk (2) bekezdésének c) pontjában említett hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében eltérő
kibocsátói és kibocsátási részesedési küszöbök alkalmazandók. Ezeket a küszöböket a Kormányzótanács fogja
meghatározni a kockázatkezelési, valamint a piac működésével összefüggő megfontolások megfelelő figyelembevé
telével.”;
5. a 6. cikk (1) és (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„(1) A PSPP céljára elfogadható forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlásainak teljes könyv
szerinti értékéből 12 %-ot az elfogadható nemzetközi szervezetek és multilaterális fejlesztési bankok által kibocsátott
értékpapírokban, 88 %-ot pedig elfogadható központi vagy regionális kormányzatok vagy helyi önkormányzatok és
elismert ügynökségek, vagy adott esetben az e határozat 3. cikke (4) bekezdésének megfelelően az elfogadható,
közösségi tulajdonban levő nem pénzügyi vállalatok által kibocsátott értékpapírokban kell megvásárolni. Ezt a
felosztást a Kormányzótanács felülvizsgálhatja. Az elfogadható nemzetközi szervezetek, multilaterális fejlesztési
bankok és regionális kormányzatok vagy helyi önkormányzatok által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő
értékpapírok vásárlását csak az NKB- k végzik.
(2) Az NKB-k részesedése a PSPP céljára elfogadható forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
vásárlásának teljes könyv szerinti értékében 92 %-ot tesz ki, a fennmaradó 8 %-ot az EKB vásárolja meg. A vásárlások
országok közötti megosztása a KBER Alapokmányának 29. cikkében említett, az EKB tőkéjének jegyzésére vonatkozó
kulcsnak megfelelően történik.”.
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2. cikk
Hatálybalépés
Ez a határozat 2016. január 1-jén lép hatályba.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2015. december 16-án.
az EKB elnöke
Mario DRAGHI

