
SUUNISED 

EUROOPA KESKPANGA SUUNIS, 

2. august 2012, 

täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise 
kõlblikkusega ning millega muudetakse suunist EKP/2007/9 

(EKP/2012/18) 

(2012/476/EL) 

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, 

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

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Kesk
panga põhikirja, eelkõige selle artikli 3.1 esimest taanet ning 
artikleid 12.1, 14.3 ja 18.2, 

ning arvestades järgmist: 

(1) Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga 
põhikirja artikli 18.1 kohaselt võivad Euroopa Keskpank 
(EKP) ja liikmesriikide, mille rahaühik on euro, kesk
pangad (edaspidi „RKPd”) teha krediiditehinguid krediidi
asutustega ja muude turul osalejatega, kui laen on 
piisavalt tagatud. Üldised tingimused, mille kohaselt EKP 
ja RKPd on valmis krediiditehinguid sõlmima, sealhulgas 
kriteeriumid, mis määravad tagatise kõlblikkuse eurosüs
teemi krediidioperatsioonide jaoks, on sätestatud 
20. septembri 2011. aasta suunise EKP/2011/14 (euro
süsteemi rahapoliitika instrumentide ja menetluste 
kohta) ( 1 ) I lisas (edaspidi „ülddokumentatsioon”). 

(2) 8. detsembril 2011 ja 20. juunil 2012 tegi EKP nõukogu 
otsuse täiendavate krediidikvaliteedi parandamise meet
mete kohta pankade laenuandmise ja euroala rahaturu 
likviidsuse toetamiseks, mille hulka kuuluvad ka meetmed 
14. detsembri 2011. aasta otsuses EKP/2011/25 täienda
vate ajutiste meetmete kohta seoses eurosüsteemi refi
nantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega ( 2 ). 
Viited reservimäärale 1. augusti 2007. aasta suunises 

rahandusstatistika ning finantsasutuste ja -turgude statis
tika kohta ( 3 ) tuleb viia kooskõlla Euroopa Keskpanga 
12. septembri 2003. aasta määruse (EÜ) nr 1745/2003 
kohustuslike reservide kohaldamise kohta 
(EKP/2003/9) ( 4 ) muudatustega, mis tehti määrusega 
(EÜ) nr 1358/2011 ( 5 ). 

(3) RKPsid ei saa kohustada eurosüsteemi krediiditehingutes 
tagatisena vastu võtma liikmesriigi poolt Euroopa Liidu / 
Rahvusvahelise Valuutafondi programmi raames või liik
mesriigi poolt, kelle reiting ei vasta otsuses EKP/2011/25 
sätestatud eurosüsteemi kõrge krediidistandardi 
miinimumnõuetele, tagatud kõlblikke pangavõlakirju. 

(4) Otsusega EKP/2011/25 vaadati läbi suunise EKP/ 
2011/14 I lisa punktis 6.2.3.2 sätestatud lähedase seose 
keelu erand seoses endale tagatiseks emiteeritud ja valit
suse poolt tagatud pangavõlakirjadega. 

(5) Eurosüsteemi krediiditehingutes osalevad osapooled 
peaksid saama suurendada endale emiteeritud valitsuse 
tagatud pangavõlakirjade, mis neil oli 3. juulil 2012, 
kasutust tingimusel, et EKP nõukogu on erandjuhtudel 
andnud selleks eelnevalt loa. Taotlusele EKP nõukogu 
eelneva heakskiidu saamiseks tuleb lisada rahastamiskava. 

(6) Otsus EKP/211/25 tuleb asendada käesoleva suunisega 
ning RKPd peavad selle rakendama oma lepingutes või 
õigusaktidega.
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( 1 ) ELT L 331, 14.12.2011, lk 1. 
( 2 ) ELT L 341, 22.12.2011, lk 65. 

( 3 ) ELT L 341, 27.12.2007, lk 1. 
( 4 ) ELT L 250, 2.10.2003, lk 10. 
( 5 ) Euroopa Keskpanga 14. detsembri 2011. aasta määrus (EÜ) nr 

1358/2011, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1745/2003 kohus
tuslike reservide kohaldamise kohta (EKP/2003/9) (EKP/2011/26) 
(ELT L 338, 21.12.2011, lk 51).



(7) Käesolevas suunises sätestatud täiendavaid meetmeid 
tuleb kohaldada ajutiselt, kuni EKP nõukogu ei pea neid 
enam vajalikuks rahapoliitika kohase ülekandemehha
nismi jaoks, 

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA SUUNISE: 

Artikkel 1 

Täiendavad meetmed seoses refinantseerimisoperatsioonide 
ja kõlbliku tagatisega 

1. Käesolevas suunises sätestatud eurosüsteemi rahapoliitika 
operatsioonide teostamise reegleid ja tagatise kõlblikkuskritee
riume kohaldatakse koosmõjus suunisega EKP/2011/14. 

2. Käesoleva suunise ja suunise EKP/2011/14 riigisisese RKP 
rakendusakti vastuolu korral kohaldatakse käesolevat suunist. 
RKPd kohaldavad endiselt muutmata kujul suunise 
EKP/2011/14 kõiki sätteid, kui käesolevas suunises ei ole sätes
tatud teisiti. 

Artikkel 2 

Võimalus lõpetada või muuta pikemaajalisi 
refinantseerimisoperatsioone 

Eurosüsteem võib otsustada teatavatel tingimustel, et osapooled 
võivad enne tähtaja lõppemist vähendada teatavate pikemaaja
liste refinantseerimisoperatsioonide summat või need lõpetada. 
Need tingimused avaldatakse vastava pakkumise teates või muul 
eurosüsteemi poolt kohaseks peetaval viisil. 

Artikkel 3 

Teatavate täiendavate varaga tagatud väärtpaberite 
vastuvõtmine 

1. Lisaks varaga tagatud väärtpaberitele, mis on kõlblikud 
suunise EKP/2011/14 I lisa 6. peatüki kohaselt, on eurosüsteemi 
rahapoliitika operatsioonide jaoks tagatisena kõlblikud ka varaga 
tagatud väärtpaberid, kui need ei vasta suunise EKP/2011/14 
punktis 6.3.2 sätestatud krediidihinnangu nõuetele, kuigi muus 
osas vastavad kõikidele suunise EKP/2011/14 kohaselt varaga 
tagatud väärtpaberite suhtes kehtivatele kõlblikkuskriteeriumi
dele, tingimusel, et neile on emiteerimisel ja mis tahes sellele 
järgneval ajal antud kaks vähemalt kolmekordse B reitingut ( 1 ). 
Need peavad vastama ka järgmistele nõuetele: 

a) rahavoogu tekitavad varad, mis tagavad väärtpaberit, peavad 
kuuluma ühte järgmistest varaliikidest: i) eluasemelaenud; ii) 
laenud väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele; iii) 
ärikinnisvaralaenud; iv) autolaenud; v) liising, ja vi) tarbimis
laen; 

b) erinevaid varaliike rahavoogu tekitavates varades ei segata; 

c) rahavoogu tekitavad varad, mis tagavad väärtpaberit, ei või 
hõlmata laene, mis on: 

i) varaga tagatud väärtpaberi emiteerimisel tähtajaks tasu
mata, või 

ii) varaga tagatud väärtpaberi emiteerimisel tähtajaks tasu
mata tagatud väärtpaberi tähtaja jooksul, näiteks raha
vooge tekitavate varade asendamise kaudu, ja 

iii) mis tahes ajal struktureeritud, sündikaatlaenud või 
finantsvõimenduseks antud laenud (leveraged loan); 

d) varaga tagatud väärtpaberi tehingu dokumendid peavad 
sätestama teenuse järjepidevuse. 

2. Lõikes 1 osutatud varaga tagatud väärtpaberite suhtes, 
millel on kaks vähemalt ühekordse A ( 2 ) reitingut, kohaldatakse 
16 % allahindlust. 

3. Lõikes 1 osutatud varaga tagatud väärtpaberite suhtes, 
millel ei ole kahte vähemalt ühekordse A reitingut, kohaldatakse 
järgmist allahindlust: a) ärikinnisvaralaenuga tagatud väärtpabe
rite suhtes kohaldatakse 32 % allahindlust; b) muude varaga 
tagatud väärtpaberite suhtes kohaldatakse 26 % allahindlust. 

4. Tehingupool ei tohi esitada lõikele 1 vastavat varaga 
tagatud väärtpaberit tagatiseks, kui tehingupool või temaga lähe
dalt seotud mis tahes kolmas isik on varaga tagatud väärtpaberi 
osas intressiriski lepingu sõlmija. 

5. RKP võib eurosüsteemi rahapoliitika operatsioonide taga
tisena vastu võtta varaga tagatud väärtpabereid, mille alusvara 
hulka kuuluvad eluasemelaenud või laenud väikestele ja kesk
mise suurusega ettevõtjatele antud laenud või mõlemad, mis ei 
vasta suunise EKP/2011/14 I lisa punktis 6.3.2 sätestatud kredii
dihinnangu nõuetele ja eespool lõike 1 punktides a kuni d ja 
lõikes 4 osutatud nõuetele, kuigi muus osas vastavad varaga 
tagatud väärtpaberite suhtes suunises EKP/2011/14 kehtestatud 
kõlblikkuskriteeriumidele ja neil on kaks vähemalt kolmekordse 
B reitingut. Need varaga tagatud väärtpaberid on siiski piiratud 
enne 20. juunit 2012 emiteeritutega ja nende suhtes kohalda
takse 32 % allahindlust.
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( 1 ) Kolmekordse B reiting on vähemalt Moody Baa3, Fitch’i või Stan
dard&Poor’i BBB- või DBRSi BBB. 

( 2 ) Ühekordse A reiting on vähemalt Moody A3, Fitch’i või Stan
dard&Poor’i A- või DBRSi AL.



6. Käesolevas artiklis kasutatakse järgmisi mõisteid: 

1) „eluasemelaen” (residential mortgage) – hõlmab lisaks eluaseme 
kinnisvara hüpoteegiga tagatud laenudele garantiiga eluaseme 
hüpoteeklaenud (ilma kinnisvara hüpoteegita), kui garantii 
tuleb kohustuste rikkumise korral viivitamata välja maksta. 
Sellist garantiid võib anda erinevas lepingulises vormis, seal
hulgas kindlustuslepingutena, kui need on antud avaliku 
sektori üksuse poolt või riikliku järelevalve alla kuuluva 
finantseerimisasutuse poolt. Garandi krediidivõime hinnang 
peab garantii eesmärgil vastama eurosüsteemi krediidikvali
teedi astmele 3 eurosüsteemi ühtlustatud hindamisskaalal 
tehingu tähtaja jooksul. 

2) „väike ettevõtja” ja „keskmise suurusega ettevõtja” (small 
enterprise, medium-sized enterprise) - majandustegevusega 
üksus olenemata selle õiguslikust vormist, mille aruandlusest 
nähtuv käive, või konsolideeritud kontserni käive üksuse 
kuulumisel konsolideeritud kontserni, jääb alla 50 miljoni 
euro. 

3) „Viivislaen” (non-performing loan) hõlmab laenusid, mille 
puhul intressi või põhisumma makse hilineb 90 või rohkem 
päeva ja võlgnik on maksejõuetu vastavalt määratlusele 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2006. aasta direk
tiivi 2006/48/EÜ (krediidiasutuste asutamise ja tegevuse 
kohta) VII lisa punktis 44 ( 1 ) või kui esineb alus kahtluseks, 
et makset ei teostata täies ulatuses. 

4) „Struktureeritud laen” (structured loan) – struktuur, mis 
hõlmab allutatud krediidinõude. 

5) „Sündikaatlaen” (syndicated loan) – laen, mille annab laenu
sündikaadis olevate laenuandjate rühm. 

6) „Finantsvõimenduslaen” (leveraged loan) – laen, mis antakse 
ettevõtjale, kellel on juba märkimisväärne võlakohustus, 
näiteks väljaostu või ülevõtmise rahastamine, kui laenu kasu
tatakse laenusaajaks oleva ettevõtja aktsiakapitali ostmiseks. 

7) „Teenuse järjepidevuse sätted” (servicing continuity provisions) – 
varaga tagatud väärtpaberi õigusdokumentatsioonis olevad 
sätted, mis tagavad, et kohustuste täitmata jätmine teenuse 
pakkuja poolt ei tähenda teenuse lõppu, ja mis hõlmavad 
asendusteenuse määramise algatamise ning juhtkonna tege
vusplaani pärast asendusteenuse pakkuja määramist ja laenu
halduse ülekandmise. 

Artikkel 4 

Teatavate täiendavate krediidinõuete vastuvõtmine 

1. RKPd võivad eurosüsteemi rahapoliitika tagatiseks võtta 
krediidinõudeid, mis ei vasta eurosüsteemi kõlblikkuskriteeriu
midele. 

2. RKPd, kes otsustavad krediidinõudeid lõike 1 alusel vastu 
võtta, kehtestavad kõlblikkuskriteeriumid ja riskiohjemeetmed, 
täpsustades kõrvalekalded suunise EKP/2011/14 I lisa nõuetest. 
Need kõlblikkuskriteeriumid ja riskiohjemeetmed hõlmavad 
kriteeriumi, et krediidinõuete suhtes kohaldatakse selle liikmes
riigi õigust, kus RKP kõlblikkuskriteeriumid ja riskiohjemeetmed 
kehtestab. EKP nõukogu peab need kõlblikkuskriteeriumid ja 
riskiohjemeetmed eelnevalt heaks kiitma. 

3. Erandjuhtudel võib RKP EKP nõukogu eelneval heakskiidul 
vastu võtta krediidinõudeid: a) kui ta kohaldab muu RKP poolt 
lõigete 1 ja 2 alusel kehtestatud kõlblikkuskriteeriume ja riskioh
jemeetmeid; või b) muu liikmesriigi seaduse alusel kui 
vastuvõtva RKP asukoha liikmesriik. 

4. Muu RKP abistab krediidinõudeid lõike 1 alusel vastu 
võtvat RKPd ainult siis, kui see on eelnevalt kahepoolselt 
kokku lepitud ja EKP nõukogupoolt heaks kiidetud. 

Artikkel 5 

Teatavate valitsuse tagatud pangavõlakirjade vastuvõtmine 

1. RKPd ei ole kohustatud eurosüsteemi krediiditehingute 
tagatisena vastu võtma kõlblikke pangavõlakirju, mis on tagatud 
liikmesriigi poolt Euroopa Liidu/Rahvusvahelise Valuutafondi 
programmi alusel või liikmesriigi poolt, kelle reiting ei vasta 
eurosüsteemi poolt emitentidele ja turukõlblike varade garanti
dele kehtestatud kõrge krediidistandardi miinimumnõuetele 
kooskõlas suunise EKP/2011/14 I lisa punktidega 6.3.1 ja 6.3.2. 

2. RKPd teavitavad EKP nõukogu, kui nad otsustavad lõikes 1 
kirjeldatud väärtpabereid tagatisena vastu mitte võtta. 

3. Osapooled ei või eurosüsteemi krediiditehingute tagatisena 
esitada pangavõlakirju, mille emitendiks nad on ise või nendega 
lähedalt seotud üksused ja mille on taganud EMP maksustamis
õigusega avaliku sektori üksus, nende võlakirjade 3. juulil 2012 
tagatiseks esitatud nimiväärtust ületavas osas. 

4. Erandjuhtudel võib EKP nõukogu otsustada teha erandeid 
lõikes 3 sätestatud nõudest. Erandi taotlusele tuleb lisada rahas
tamiskava.
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( 1 ) ELT L 177, 30.6.2006, lk 1.



Artikkel 6 

Kontrollimine 

RKPd edastavad EKP-le hiljemalt 14. augustiks 2012 dokumen
tide ja meetmete üksikasjad, millega nad on kavandanud artik
leid 1 kuni 5 järgida. 

Artikkel 7 

Suunise EKP/2007/9 muutmine 

Lõik III lisa 5. osa tabeli 2 järel asendatakse järgmisega: 

„Kindlasummalise vähenduse arvutamine kontrollimiseks 
(R6): 

Kindlasummaline vähendus. Vähendust kohaldatakse kõiki
dele krediidiasutustele. Iga krediidiasutus lahutab maksimum
summa, mille eesmärgiks on väga väikeste reservinõuete 
halduskulu vähendamine. Juhul kui [reservibaas × reservi
määr] on alla 100 000 euro, võrdub kindlasummaline 
vähendus [reservibaas × reservimäär]. Juhul kui [reservibaas 
× reservimäär] on suurem või võrdne 100 000 euroga, 
võrdub kindlasummaline vähendus 100 000 euroga. Asutu
sed, kellel on lubatud statistilisi andmeid seoses nende konso
lideeritud reservibaasiga esitada kontsernina (vastavalt määrat
lusele määruse (EÜ) nr 25/2009 (EKP/2008/32) III lisa 2. osa 
1. jaos), hoiavad kohustuslikke reserve ühe kontserni kuuluva 
asutuse kaudu, mis tegutseb ainult kõnealuste asutuste vahen
dajana. Seda ainult juhul, kui kontsernil tervikuna on lubatud 
kindlasummalist vähendust lahutada kooskõlas Euroopa Kesk
panga 12. septembri 2003. aasta määruse (EÜ) nr 1745/2003 
(EKP/2003/9) (*) artikliga 11. 

Kohustuslik reserv arvutatakse järgmiselt: 

Kohustuslik reserv = reservibaas × reservimäär – kindlasum
maline vähendus 

Reservimäära kohaldatakse kooskõlas määrusega (EÜ) nr 
1745/2003 (EKP/2003/9). 

___________ 
(*) ELT L 250, 2.10.2003, lk 10.” 

Artikkel 8 

Jõustumine 

Käesolev suunis jõustub kaks päeva pärast selle vastuvõtmist. 

Seda kohaldatakse alates 14. septembrist 2012. 

Artikkel 9 

Adressaadid 

Käesolev suunis on adresseeritud kõikidele eurosüsteemi kesk
pankadele. 

Frankfurt Maini ääres, 2. august 2012 

EKP nõukogu nimel 
EKP president 

Mario DRAGHI
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