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GAIRĖS
EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS (ES) 2017/1362
2017 m. gegužės 18 d.
kuriomis iš dalies keičiamos Gairės (ES) 2015/510 dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemos
įgyvendinimo (ECB/2017/12)
EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 127 straipsnio 2 dalies pirmą įtrauką,
atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 3 straipsnio 1 dalies
pirmą įtrauką, 9 straipsnio 2 dalį, 12 straipsnio 1 dalį, 14 straipsnio 3 dalį, 18 straipsnio 2 dalį ir 20 straipsnio pirmą
pastraipą,
kadangi:
(1)

siekiant bendros pinigų politikos, reikia apibrėžti priemones ir procedūras, kurias Eurosistema naudoja siekdama
įgyvendinti šią politiką vienodai valstybėse narėse, kurių valiuta yra euro;

(2)

2017 m. kovo 22 d. Valdančioji taryba nusprendė toliau tobulinti taisykles, taikytinas veiklą nutraukiantiems
subjektams (angl. wind-down entities) Eurosistemos pinigų politikos sistemos kitų sandorio šalių kontekste, siekiant
užtikrinti nuoseklų jų vertinimą naudojantis Eurosistemos pinigų politikos operacijomis. Konkrečiai Valdančioji
taryba nusprendė, kad būtų tinkama neleisti veiklą nutraukiantiems subjektams, kaip jie apibrėžti šiose gairėse,
naudotis pinigų politikos operacijomis, kadangi pagrindinis šių subjektų tikslas nėra suderinamas su įprasta
kredito įstaigų, kaip nuolatinių pinigų politikos dalyvių, veikla;

(3)

siekiant skaidrumo ir teisinio aiškumo, 2017 m. kovo 22 d. Valdančiosios tarybos sprendimas turėtų būti
nedelsiant įtvirtintas privalomame teisės akte, papildančiame Europos Centrinio Banko gaires (ES) 2015/510
(ECB/2014/60) (1);

(4)

todėl Gairės (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) turėtų būti atitinkamai pakeistos,

PRIĖMĖ ŠIAS GAIRES:

1 straipsnis
Daliniai pakeitimai
Gairės (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) iš dalies keičiamos taip:
1. 2 straipsnyje įterpiamas 99a punktas:
„99a) veiklą nutraukiantis subjektas (angl. wind-down entity) – privačios ar viešosios nuosavybės teise priklausantis
subjektas, a) kurio pagrindinis tikslas yra laipsniškas turto pardavimas ir veiklos užbaigimas; arba b) kuris yra
turto valdymo arba pardavimo subjektas, įsteigtas padėti restruktūrizuoti ir (arba) pertvarkyti finansų sektorių,
įskaitant turto valdymo įmones, sukuriamas atliekant pertvarkymo veiksmus pritaikius turto atskyrimo
(1) 2014 m. gruodžio 19 d. Europos Centrinio Banko gairės (ES) 2015/510 dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemos įgyvendinimo
(ECB/2014/60) (OL L 91, 2015 4 2, p. 3).
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priemonę pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 806/2014 (*) 26 straipsnį arba pagal
nacionalinės teisės aktus, kuriais įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/59/ES (**)
42 straipsnis.
(*) 2014 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 806/2014, kuriuo nustatomos kredito
įstaigų ir tam tikrų investicinių įmonių pertvarkymo vienodos taisyklės ir vienoda procedūra, kiek tai susiję su
bendru pertvarkymo mechanizmu ir Bendru pertvarkymo fondu, ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES)
Nr. 1093/2010 (OL L 225, 2014 7 30, p. 1).
(**) 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/59/ES, kuria nustatoma kredito įstaigų ir
investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo sistema ir iš dalies keičiamos Tarybos direktyva 82/891/EEB,
direktyvos 2001/24/EB, 2002/47/EB, 2004/25/EB, 2005/56/EB, 2007/36/EB, 2011/35/ES, 2012/30/ES bei
2013/36/ES ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1093/2010 bei (ES) Nr. 648/2012 (OL L 173,
2014 6 12, p. 190).“;
2. 55a straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:
„5.
Veiklą nutraukiantis subjektas nėra tinkamas naudotis Eurosistemos pinigų politikos operacijomis, išskyrus
atvejus, jeigu iki 2017 m. kovo 22 d. jis buvo pripažintas tinkama kita sandorio šalimi dalyvauti Eurosistemos pinigų
politikos operacijose. Tokiu atveju jis išlieka tinkamas iki 2021 m. gruodžio 31 d. su sąlyga, kad jo dalyvavimas
Eurosistemos kredito operacijose, kaip apibrėžta 2 straipsnio 31 punkte, neviršija vidutinio jo pasinaudojimo
Eurosistemos kredito operacijomis 12 mėnesių laikotarpiu iki 2017 m. kovo 22 d. lygio, numatant galimybę
skaičiuoti ir taikyti šią ribą, kai tai aktualu, bendrai keliems tai pačiai grupei priklausantiems veiklą nutraukiantiems
subjektams. Po to toks veiklą nutraukiantis subjektas nebėra tinkamas naudotis Eurosistemos pinigų politikos
operacijomis.“;
3. 158 straipsnyje įterpiama ši 3a dalis:
„3a.
Veiklą nutraukiančių subjektų atveju Eurosistema atsargumo sumetimais gali sustabdyti, apriboti arba
panaikinti kitų sandorių šalių, nukreipiančių Eurosistemos likvidumą netinkamiems veiklą nutraukiantiems
subjektams, galimybę naudotis Eurosistemos pinigų politikos operacijomis.“
2 straipsnis
Įsigaliojimas ir įgyvendinimas
1.
Šios gairės įsigalioja tą dieną, kai apie jas pranešama valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionaliniams
centriniams bankams.
2.
Valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionaliniai centriniai bankai imasi reikiamų priemonių šioms gairėms
vykdyti ir jas taikyti nuo 2017 m. liepos 21 d. Jie praneša ECB apie su šiomis priemonėmis susijusius tekstus ir
priemones ne vėliau kaip iki 2017 m. birželio 19 d.
3 straipsnis
Adresatai
Šios gairės skirtos visiems Eurosistemos centriniams bankams.

Priimta Frankfurte prie Maino 2017 m. gegužės 18 d.
ECB valdančiosios tarybos vardu
ECB Pirmininkas
Mario DRAGHI

