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SUUNISED
EUROOPA KESKPANGA SUUNIS (EL) 2017/1362,
18. mai 2017,
millega muudetakse suunist (EL) 2015/510 eurosüsteemi rahapoliitika raamistiku rakendamise
kohta (EKP/2017/12)
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 selle artikli 3.1 esimest taanet,
artikleid 9.2, 12.1, 14.3, 18.2 ja artikli 20 esimest lõiku,
ning arvestades järgmist:
(1)

Ühtse rahapoliitika saavutamiseks tuleb määratleda eurosüsteemi poolt kasutatavad instrumendid ja menetlused,
et seda poliitikat ühetaoliselt ellu viia liikmesriikides, mille rahaühik on euro.

(2)

22. märtsil 2017 otsustas EKP nõukogu täiendavalt täpsustada reegleid, mida kohaldatakse lõpetamises osalevate
üksuste suhtes eurosüsteemi rahapoliitika osapoolte raamistikus, et tagada nende ühetaoline kohtlemine
eurosüsteemi rahapoliitika operatsioonides. Eelkõige ei pidanud EKP nõukogu kohaseks võimaldada käesolevas
suunises määratletud lõpetamises osalevate üksuste juurdepääsu rahapoliitika operatsioonidele, kuna nende
üksuste peamine tegevuseesmärk ei ole kooskõlas rahapoliitika operatsioonides regulaarselt osalevate
krediidiasutuste tavalise tegevusega.

(3)

Läbipaistvuse ja õiguskindluse huvides tuleb EKP nõukogu 22. märtsi 2017 otsus viivitamata sätestada siduvas
õigusaktis ja täiendada Euroopa Keskpanga suunist (EL) 2015/510 (EKP/2014/60) (1).

(4)

Seetõttu tuleb suunist (EL) 2015/510 (EKP/2014/60) vastavalt muuta,

ON VÕTNUD VASTU KÄESOLEVA SUUNISE:

Artikkel 1
Muudatused
Suunist (EL) 2015/510 (EKP/2014/60) muudetakse järgmiselt:
1. Artiklis 2 lisatakse järgmine punkt 99a:
„99a) „lõpetamises osalev üksus“ – üksus, a) mille peamine eesmärk on varade järkjärguline üleandmine ja oma
tegevuse lõpetamine; või b) mis on varahalduse või varade loovutamise üksus, mis on asutatud finantssektori
restruktureerimise ja/või kriisilahenduse toetuseks, sh võõrandamisstruktuur, mis on tekkinud kriisilahendusest
(1) Euroopa Keskpanga suunis (EL) 2015/510, 19. detsember 2014, eurosüsteemi rahapoliitika raamistiku rakendamise kohta
(EKP/2014/60) (ELT L 91, 2.4.2015, lk 3).
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tuleneva varade eraldamise meetme tagajärjel kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL)
nr 806/2014 (*) artikliga 26 või Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/59/EL artiklit 42 ülevõtva
riigisisese õigusaktiga (**);
(*) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 806/2014, 15. juuli 2014, millega kehtestatakse ühtsed eeskirjad
ja ühtne menetlus krediidiasutuste ja teatavate investeerimisühingute kriisilahenduseks ühtse kriisilahenduskorra
ja ühtse kriisilahendusfondi raames ning millega muudetakse määrust (EL) nr 1093/2010 (ELT L 225, 30.7.2014,
lk 1).
(**) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/59/EL, 15. mai 2014, millega luuakse krediidiasutuste ja inves
teerimisühingute finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse õigusraamistik ning muudetakse nõukogu direktiivi
82/891/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2001/24/EÜ, 2002/47/EÜ, 2004/25/EÜ,
2005/56/EÜ, 2007/36/EÜ, 2011/35/EL, 2012/30/EL ja 2013/36/EL ning määruseid (EL) nr 1093/2010 ja (EL)
nr 648/2012 (ELT L 173, 12.6.2014, lk 190).“;
2. artikli 55a lõige 5 asendatakse järgmisega:
„5.
Lõpetamises osalev üksus ei ole eurosüsteemi rahapoliitika operatsioonide juurdepääsuks kõlblik, kui teda ei
aktsepteeritud eurosüsteemi rahapoliitika operatsioonides osalemise osapoolena 22. märtsil 2017. Vastasel juhul jääb
ta kõlblikuks kuni 31. detsembrini 2021, kuid tema juurdepääs eurosüsteemi krediidioperatsioonidele artikli 2 punkti
31 mõttes ei ületa keskmist, mida ta kasutas eurosüsteemi krediiditehingutes 12 kuu jooksul enne 22. märtsi 2017.
Kohastel juhtudel võib ülempiiri arvutada ja kohaldada samasse kontserni kuuluvate lõpetamises osalevate üksuste
jaoks ühiselt. Pärast seda ei ole lõpetamises osalev üksus eurosüsteemi rahapoliitika operatsioonidele juurdepääsuks
kõlblik.“:
3. artiklis 158 lisatakse järgmine lõige 3a:
„3a.
Lõpetamises osalevate üksustega seoses, mida ei loeta kõlblikeks artikli 55a lõike 5 kohaselt, võib
eurosüsteem usaldatavusnõuete alusel peatada, piirata või lõpetada osapoolte juurdepääsu rahapoliitika
operatsioonidele, kui nad suunavad eurosüsteemi likviidsust kõlbmatule lõpetamises osalevale üksusele.“
Artikkel 2
Jõustumine ja rakendamine
1.

Käesolev suunis jõustub päeval, mil sellest teatatakse keskpankadele liikmesriikides, mille rahaühik on euro.

2.
Keskpangad liikmesriikides, mille rahaühik on euro, võtavad meetmed, mis on vajalikud käesoleva suunise
järgimiseks, ja kohaldavad neid alates 21. juulist 2017. Nad teatavad EKP-le nende meetmetega seotud dokumentidest ja
meetmetest hiljemalt 19. juuniks 2017.
Artikkel 3
Adressaadid
Käesolevat suunist kohaldatakse kõikidele eurosüsteemi keskpankadele.

Frankfurt Maini ääres, 18. mai 2017
EKP nõukogu nimel
EKP president
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