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SUUNISED
EUROOPA KESKPANGA SUUNIS (EL) 2016/2298,
2. november 2016,
millega muudetakse suunist (EL) 2015/510 eurosüsteemi rahapoliitika raamistiku rakendamise
kohta (EKP/2016/31)
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 vahendid, instrumendid ja menetlused, mida kasutab
eurosüsteem, mis koosneb Euroopa Keskpangast (EKP) ja rahaühikuna eurot kasutavate liikmesriikide
keskpankadest (edaspidi „RKPd“), et see poliitika rahaühikuna eurot kasutavates liikmesriikides ühetaoliselt
rakendada.

(2)

Eurosüsteem võib rahapoliitika operatsioonideks kasutada fikseeritud intressimääraga või muutuva
intressimääraga pakkumismenetlust. Euroopa Keskpanga suunist (EL) 2015/510 (EKP/2014/60) (1) tuleks
pakkumismenetluse etappidega seonduvaks tehniliseks ja redaktsiooniliseks täiendamiseks muuta.

(3)

Eurosüsteem peab vajalikuks muuta oma tagatiste raamistikus kõlblikkuskriteeriume ja kohandada riskiohje
meetmeid, mida kohaldatakse kõrgematele tagamata võlainstrumentidele, mille on emiteerinud krediidiasutused
või investeerimisühingud või nendega märkimisväärselt seotud üksused, et võtta arvesse Euroopa Parlamendi ja
nõukogu direktiivi 2014/59/EL (2) rakendamist liikmesriikides.

(4)

Eurosüsteem on kehtestanud tagatiseks kõlblike varade ühtse raamistiku, et kõik eurosüsteemi krediiditehingud
teostataks ühtsel viisil, rakendades suunist (EL) 2015/510 (EKP/2014/60) kõikides rahaühikuna eurot kasutavates
liikmesriikides. EKP nõukogu peab vajalikuks teha mõne muudatuse eurosüsteemi tagatiste raamistikus, et lubada
turukõlblike varade potentsiaalselt negatiivse rahavooga kupongistruktuure.

(5)

Eurosüsteem nõuab täielike ja standarditud laenuandmete esitamist varaga tagatud väärtpabereid tagavate
rahavoogusid tekitavate varade kogumi kohta. Asjaomased osapooled peavad esitama laenuandmed eurosüsteemi
määratud laenuandmete teabehoidlasse. Eurosüsteemi nõudeid laenuandmete teabehoidlate määramiseks ning
määramise protsessi tuleb läbipaistvuse huvides täpsustada.

(6)

Eurosüsteemi tagatise adekvaatsuse tagamiseks tuleb muuta krediidinõuete kõlblikkuskriteeriume ning eeskätt
realiseerimise piiranguid. RKPd peavad võtma konkreetseid meetmeid, et krediidinõuete tagatiseks võtmisel
välistada või oluliselt maandada tasaarvestuse riski. Enne 1. jaanuarit 2018 algatatud krediidinõudeid, millele ei
kohaldada neid meetmeid, võib võtta tagatiseks kuni 31. detsembrini 2019, tingimusel et kõik muud kõlblikkus
kriteeriumid on täidetud.

(1) Euroopa Keskpanga 19. detsembri 2014. aasta suunis (EL) 2015/510 eurosüsteemi rahapoliitika raamistiku rakendamise kohta
(EKP/2014/60) (ülddokumentatsiooni suunis) (ELT L 91, 2.4.2015, lk 3).
(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/59/EL, millega luuakse krediidiasutuste ja investeerimisühingute
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).
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(7)

Eurosüsteemi kaitsmiseks osapoole kohustuste täitmata jätmisest tingitud finantskahju riski eest kohaldatakse
eurosüsteemi krediidioperatsioonides tagatisena mobiliseeritud kõlblike varade suhtes suunise (EL) 2015/510
(EKP/2014/60) neljanda osa VI jaotises sätestatud riskiohjemeetmeid. Eurosüsteemi riskiohjeraamistiku regulaarse
läbivaatamise alusel leiab EKP nõukogu, et tuleb teha mitu muudatust.

(8)

Kõlblikud varad peavad vastama eurosüsteemi krediidikvaliteedi nõuetele, mis on määratletud eurosüsteemi
laenutagatiste hindamisraamistikus (ECAF), milles on sätestatud menetlused, eeskirjad ja tehnikad tagamaks, et
jätkuvalt järgitakse eurosüsteemi nõudeid kõlblike varade rangete krediidistandardite kohta. Eurosüsteemi
laenutagatiste hindamisraamistiku läbivaatuse alusel tuleb teha konkreetseid muudatusi, eeskätt seoses väliste
krediidihindamisasutuste (ECAI) üldiste aktsepteeritavuskriteeriumidega ning nende täiendavate tegevusnõuetega
tagatud võlakirjade osas.

(9)

Mitu väiksemat tehnilist muudatust tuleb teha selguse huvides, nt seoses tagatud võlakirjadega kasutatud terminite
osas.

(10)

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) artiklit 2 muudetakse järgmiselt:
a) punkt 12 asendatakse järgmisega:
„12) „tagatud võlakiri“ – võlainstrument, millel on kahetine sissenõudeõigus: a) otseselt või kaudselt
krediidiasutuse vastu ja b) dünaamilise tagatiste kogumi vastu, ning mille puhul riski seeriateks ei jaotata;“;
b) lisatakse järgmine punkt 46a:
„46a) „investeerimisühing“ – investeerimisühing määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punkti 2
tähenduses;“;
c) punkt 48 asendatakse järgmisega:
„48) „jumbo-tüüpi tagatud võlakiri“ – tagatud võlakiri, mille emissioonimaht on vähemalt 1 miljard eurot ning
millele vähemalt kolm turutegijat annavad korrapäraselt ostu- ja müüginoteeringuid;“;
d) punkt 71 asendatakse järgmisega:
„71) „muud tagatud võlakirjad“ – struktureeritud tagatud võlakirjad ja multi-cédula'd;“;
e) punkt 74 asendatakse järgmisega:
„(74) „avalik krediidireiting“ – krediidireiting: a) mida annab või tunnustab liidus registreeritud ja eurosüsteemi
poolt tunnustatud krediidihindamisasutus ja b) mis on avaldatud või mida levitatakse ainult tellijatele;“
f) punkt 88 asendatakse järgmisega:
„88) „struktureeritud tagatud võlakiri“ – tagatud võlakiri, v.a multi-cédula, mis ei ole emiteeritud vastavalt
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/65/EÜ (*) artikli 52 lõikes 4 sätestatud nõuetele;
(*) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009 aasta direktiiv 2009/65/EÜ vabalt võõrandatavatesse
väärtpaberitesse ühiseks investeeringuks loodud ettevõtjaid (eurofondid) käsitlevate õigus- ja
haldusnormide kooskõlastamise kohta (ELT L 302, 17.11.2009, lk 32);“;
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g) punkt 94 asendatakse järgmisega:
„94) „eurofondi tingimustele vastav tagatud võlakiri“ – tagatud võlakiri, mis on emiteeritud vastavalt direktiivi
2009/65/EÜ artikli 52 lõikes 4 sätestatud nõuetele;“;
2) artiklit 25 muudetakse järgmiselt:
a) lõike 1 tabel 4 asendatakse järgmisega:
„Tabel 4
Pakkumismenetluste etapid

1. etapp

pakkumismenetluse väljakuulutamine
a)

EKP avalik teade

b) RKP avalik teade ja konkreetsete osapoolte otseteavitamine (kui vajalikuks peetakse)
2. etapp

osapoolte ettevalmistused pakkumisteks ja pakkumiste esitamine

3. etapp

pakkumiste koondamine eurosüsteemi poolt

4. etapp

pakkumiste jaotamine ja pakkumistulemuste väljakuulutamine
a)

EKP pakkumiste jaotamise otsus

b) EKP avalik teade jaotamistulemuste kohta
5. etapp

individuaalsete jaotamistulemuste kinnitamine

6. etapp

tehingutega seotud arveldamine“;

b) lõike 2 tabelid 5 ja 6 asendatakse järgmistega:

„Tabel 5
Tavapakkumismenetluse etappide näitlik ajakava (Kesk-Euroopa aja järgi (1))

(1) Kesk-Euroopa aeg võtab arvesse üleminekut Kesk-Euroopa suveajale.
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Tabel 6
Kiirpakkumismenetluse etappide näitlik ajakava (Kesk-Euroopa aja järgi)

“;

3) artikli 30 lõiked 1 ja 2 asendatakse järgmistega:
„1.
EKP kuulutab tavapakkumismenetluse enne selle toimumist avalikult välja. Lisaks sellele võivad tavapakkumis
menetluse välja kuulutada RKPd avalikult või otse osapooltele, kui seda vajalikuks peetakse.
2.
Kiirpakkumismenetluse võib EKP enne selle toimumist avalikult välja kuulutada. Niisuguses kiirpakkumisme
netluses, mis avalikult ette välja kuulutatakse, võib RKP valitud osapooltega otse ühendust võtta, kui seda peetakse
vajalikuks. Niisuguses kiirpakkumismenetluses, mida avalikult ette välja ei kuulutata, võtab RKP otse ühendust
valitud osapooltega.“;
4) artikli 43 lõige 1 asendatakse järgmisega:
„1.
EKP kuulutab oma jaotamisotsuse pakkumistulemuste kohta avalikult välja. Lisaks sellele võivad EKP
jaotamisotsuse välja kuulutada RKPd avalikult ja otse osapooltele, kui nad seda vajalikuks peavad.“;
5) artikli 55a lõige 3 asendatakse järgmisega:
„3.

Filiaalid esitavad lõikes 1 osutatud andmed krediidiasutuse kohta, mille filiaalina nad tegutsevad.“;

6) artikli 61 lõige 1 asendatakse järgmisega:
„1.
EKP avaldab ajakohase kõlblike turukõlblike varade loetelu oma veebisaidil vastavalt tema veebisaidil näidatud
meetoditele ning ajakohastab seda igal TARGET2 tööpäeval. Kõlblike turukõlblike varade loetellu kantud
turukõlblikud varad muutuvad eurosüsteemi krediidioperatsioonideks kõlblikeks pärast loetelu avaldamist. Erandina
eeltoodust võib eurosüsteem tunnistada samal päeval arveldatavad lühiajalised võlainstrumendid kõlblikuks alates
emissiooni kuupäevast. Vastavalt artikli 87 lõikele 3 hinnatud varasid selles kõlblike turukõlblike varade loetelus ei
avaldata.“;
7) artikli 63 lõige 1 asendatakse järgmisega:
„1.
Kõlblikkustingimuseks on, et võlainstrumentidel peab kuni lõpliku väljaostmiseni olema üks järgmistest
kupongstruktuuridest:
a) fikseeritud kupongimäär, nullkupongimäär või astmeline kupongimäär ette kindlaks määratud kupongigraafikuga
ja ette kindlaks määratud kupongiväärtusega või
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b) ujuv kupongimäär, millega ei saa kaasneda negatiivne rahavoog ja mille struktuur on järgmine: kupongimäär =
(baasmäär * l) ± x, kusjuures f ≤ kupongimäär ≤ c, kus:
i) baasmääraks on ainult üks järgmistest kindlal ajahetkel:
— üks euro rahaturu intressimäär, nt Euribor, LIBOR vms indeks;
— üks püsitähtajaga vahetustehingu intressimäär, nt CMS, EIISDA, EUSA;
— kuni üheaastase tähtajaga ühe euroala riigivõlakirja tootlus või mitme sellise euroala riigivõlakirja indeks;
— üks euroala inflatsiooniindeks;
ii) f (alammäär), c (ülemmäär), l (võimendustegur või võimenduse vähendamise tegur) ja x (piirmäär) on, juhul
kui need esinevad, emiteerimisel ette kindlaks määratud ja võivad ajas muutuda üksnes vastavalt emiteerimisel
ette kindlaks määratud stsenaariumile, kus l on nullist suurem kogu vastava vara kehtivusaja kestel. Niisuguse
ujuva kupongimäära korral, mille baasmääraks on inflatsiooniindeks, võrdub l ühega.“;
8) lisatakse järgmine artikkel 77a:

„Artikkel 77a
Varaga tagatud väärtpaberite investeerimispiirangud
Mis tahes rahalised investeeringud, mis tehingu dokumentide kohaselt on seotud emitendi või mis tahes vahendava
sihtotstarbelise rahastamisvahendi krediidiga, ei tohi tervikuna ega osaliselt, tegelikult ega potentsiaalselt koosneda
muude varaga tagatud väärtpaberite seeriatest, krediidiriski vahetustehingut sisaldavatest võlakirjadest, vahetuste
hingutest või muudest tuletisinstrumentidest, sünteetilistest väärtpaberitest ega samalaadsetest nõuetest.“;
9) artikli 73 lõige 7 jäetakse välja;
10) artikli 78 lõige 1 asendatakse järgmisega:
„1. Varaga tagatud väärtpabereid tagavate rahavoogusid tekitavate varade kogumi kohta tehakse kättesaadavaks
täielikud ja standarditud laenuandmed vastavalt VIII lisas sätestatud korrale, sealhulgas teave nõutava andmete
tulemusväärtuse astme kohta ja eurosüsteemi nõuete kohta laenuandmete teabehoidlatele. Kõlblikkuse hindamisel
võtab eurosüsteem arvesse a) andmete esitamata jätmist ja b) seda, kui sageli on leitud, et laenuandmete väljad ei
sisalda mõtestatud andmeid.“;
11) Neljanda osa II jaotise 1. peatüki 2. jaos lisatakse järgmine 4. alajagu:
„4 . a la j agu
Te atavat e t a ga ma ta v õl a in st r um en t id e kõ l bli kku se er ikr ite er ium id

Artikkel 81a
Teatavate tagamata võlainstrumentide kõlblikkuse kriteeriumid
1.
Krediidiasutuste või investeerimisühingute või nendega artikli 138 lõike 2 tähenduses märkimisväärselt seotud
üksuste emiteeritud tagamata võlainstrumendid peavad selleks, et olla kõlblikud, vastama 1. jaos sätestatud igat liiki
turukõlblike varade üldistele kõlblikkuskriteeriumidele, välja arvatud artiklis 64 sätestatud erand tingimusel, et
asjaomane tagamata võlainstrument on allutatud õigusaktiga.
2.
Käesoleva alajao tähenduses tähendab õigusaktiga allutatus allutatust, mis põhineb emitendi suhtes kehtival
õigusaktil ning mis kehtib sellise tagamata võlainstrumendi suhtes, mis ei ole allutatud asjaomase võlainstrumendi
tingimuste kohaselt, st lepinguliselt allutatud.“;
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12) artikli 83 punkt a asendatakse järgmisega:
„a) välise krediidihindamisasutuse emissioonireiting: see reiting tähistab välise krediidihindamisasutuse krediidi
kvaliteedi hinnangut, mis on antud kas emissiooni või – kui emissioonireiting samalt väliselt krediidihindamisa
sutuselt puudub – programmi või emissiooniseeria kohta, mille raames vara on emiteeritud. Välise krediidihinda
misasutuse hinnang programmi või emissiooniseeria kohta on asjakohane ainult siis, kui see kehtib kõnesoleva
kindla vara suhtes ning on välise krediidihindamisasutuse poolt selgelt ja ühemõtteliselt seotud asjaomase vara
ISIN-koodiga ja teistsugust emissioonireitingut samalt krediidihindamisasutuselt ei ole olemas. Väliste krediidi
hindamisasutuste emissioonireitingute puhul ei erista eurosüsteem varade esialgseid tähtaegu.“;
13) artiklis 104 lisatakse lõige 3a:
„3a.
Alates 1. jaanuarist 2018 rakendavad RKPd mehhanismi tagamaks, et pärast seda kuupäeva algatatud
krediidinõuete tagatiseks võtmisel on tasaarvestuse risk kõrvaldatud või oluliselt maandatud. Enne 1. jaanuarit 2018
algatatud krediidinõudeid, millele ei ole kohaldatud seda mehhanismi, võib võtta tagatiseks kuni 31. detsembrini
2019, tingimusel et kõik muud kõlblikkuskriteeriumid on täidetud.“;
14) artiklit 120 muudetakse järgmiselt:
a) lõiked 1 ja 2 asendatakse järgmistega:
„1.
Eurosüsteemi krediidihindamisraamistiku üldised aktsepteeritavuse kriteeriumid välistele krediidihindamisa
sutustele on järgmised:
a) välised krediidihindamisasutused registreeritakse Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve poolt kooskõlas
määrusega (EÜ) nr 1060/2009;
b) välised krediidihindamisasutused peavad eurosüsteemi krediidihindamisraamistiku tõhusa rakendamise
tagamiseks täitma teatavaid operatsioonilisi nõudeid ja tagama asjakohase hõlmavuse. Välise krediidihindami
sasutuse krediidihinnangut võib kasutada siis, kui eurosüsteemile on kättesaadav teave nende hinnangute
kohta, aga ka selline teave, mille abil võrrelda ja seostada neid hinnanguid eurosüsteemi krediidikvaliteedi
astmetega ning mida saab kasutada tulemusseire rakendamise eesmärgil vastavalt artiklile 126.
2.
Eurosüsteem jätab endale õiguse otsustada, kas algatada reitinguagentuuri taotlusel eurosüsteemi krediidi
hindamisraamistiku aktsepteerimismenetlus. Otsuse tegemisel võtab eurosüsteem muu hulgas arvesse seda, kas
reitinguagentuur pakub kohast hõlmavust eurosüsteemi krediidihindamisraamistiku tõhusaks kohaldamiseks
kooskõlas IXa lisas sätestatud nõuetega.“;
b) lisatakse järgmine lõige 2a:
„2a.
Pärast eurosüsteemi krediidihindamisraamistiku aktsepteerimismenetluse algatamist uurib eurosüsteem
kõiki täiendavaid andmeid, mida peetakse vajalikuks tagamaks eurosüsteemi krediidihindamisraamistiku tõhus
kohaldamine, sealhulgas välise krediidihindamisasutuse suutlikkust täita eurosüsteemi krediidihindamisraamistiku
tulemusseire kriteeriume ja eeskirju vastavalt IX lisas sätestatud nõuetele ning IXb lisas sätestatud erikritee
riumitele (kui need on kohaldatavad). Eurosüsteem jätab endale õiguse otsustada, kas välist krediidihindami
sasutust eurosüsteemi krediidihindamisraamistikus aktsepteerida, võttes aluseks esitatud teabe ning enda
nõuetelevastavuse hinnangu.“;
15) artikli 122 lõike 3 punkt b asendatakse järgmisega:
„b) pädeva asutuse ajakohastatud hinnang, millest nähtub kättesaadav teave kõikide asjaolude kohta, mis mõjutavad
tagatiste sisereitingute kasutamist, ning kõikide asjaolude kohta, mis on seotud eurosüsteemi krediidihindamis
raamistiku tulemusseires kasutatavate andmetega;“;
16) artikli 137 lõige 2 asendatakse järgmisega:
„2.
Kohaldatakse neljanda osa II jaotises sätestatud üldisi kõlblikkuskriteeriume turukõlblikele varadele järgmiste
erisustega:
a) turukõlblikke varasid võib emiteerida, hoida ning nendega arveldada väljaspool EMPd;
b) need võivad olla vääringustatud muudes vääringutes peale euro ning
c) neil ei või olla kupongiväärtust, mille tulemuseks on negatiivne rahavoog.“;
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17) artikli 138 lõike 3 punkt a asendatakse järgmisega:
„a) kui tegemist on märkimisväärse seosega osapoole ning EMP riikide maksustamisõigusega avaliku sektori üksuse
vahel või kui võlainstrumendi garandiks on üks või mitu maksustamisõigusega EMP avaliku sektori üksust ja
asjaomane garantii vastab artiklis 114 sätestatud nõuetele, kohaldades kõikidel juhtudel artikli 139 lõiget 1;“;
18) artikli 139 lõige 1 asendatakse järgmisega:
„1.
Osapool ei tohi kasutada eurosüsteemi krediidioperatsioonide tagatisena osapoole või osapoolega artikli 138
lõike 2 tähenduses märkimisväärselt seotud üksuse emiteeritud tagamata võlainstrumente, mis on täielikult tagatud
ühe või mitme EMP maksustamisõigusega avaliku sektori üksuse poolt:
a) vahetult ega
b) kaudselt, kui nad kuuluvad tagatud võlakirjade kogumisse.“;
19) artikli 141 lõige 1 asendatakse järgmisega:
„1.
Osapool ei tohi tagatiseks esitada ega tagatisena kasutada krediidiasutuse või sellega märkimisväärselt seotud
muu üksuse emiteeritud tagamata võlainstrumente, kui asjaomase krediidiasutuse või sellega märkimisväärselt
seotud muu üksuse poolt emiteeritud tagatise väärtus ületab 2,5 % selle osapoole poolt tagatisena kasutatava vara
koguväärtusest pärast väärtuskärbet. Nimetatud 2,5 % künnist kohaldatakse järgmistel juhtudel:
a) kui selliste varade väärtus ei ületa pärast kohaldatavat väärtuskärbet 50 miljonit eurot või
b) kui maksustamisõigusega avaliku sektori üksus on sellistele varadele andnud garantii, mis vastab artiklis 114
sätestatud nõuetele.“;
20) artikkel 143 kustutatakse;
21) lisatakse järgmine artikkel 144a:

„Artikkel 144a
Negatiivse rahavooga kõlblikud varad
1.
RKPd näevad ette, et osapool jääb vastutavaks kõikide tema poolt esitatud või kasutatud kõlblike varadega
seotud negatiivsete rahavoogude õigeaegse maksmise eest.
2.
Kui osapool ei tee õigeaegselt makset vastavalt lõikele 1, võib eurosüsteem, ilma et oleks selleks kohustatud,
asjaomase makse täita. RKPd näevad ette, et osapool maksab eurosüsteemile tema nõudmisel viivitamatult tagasi
mis tahes negatiivse rahavoo summa, mille eurosüsteem oli maksnud, kuna osapool seda ei teinud. Kui osapool ei
tee õigeaegselt makset vastavalt lõikele 1, on eurosüsteemil õigus debiteerida viivitamatult ja ilma eelnevalt
hoiatamata summa, mis võrdub summaga, mille eurosüsteem on maksnud sellise osapoole eest:
a) asjaomase osapoole maksemooduli kontolt TARGET2-s vastavalt suunise EKP/2012/27 II lisa artikli 36 lõikele 6
või
b) arvelduspanga eelneval nõusolekul arvelduspanga TARGET2 maksemooduli kontolt, mida asjaomane osapool
kasutab eurosüsteemi krediidioperatsioonideks, või
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c) mis tahes muult kontolt, mida võib kasutada eurosüsteemi rahapoliitika operatsioonideks ning mis kuulub RKPs
asjaomasele osapoolele.
3.
Eurosüsteemi poolt lõike 2 alusel makstud summa, mida osapool nõudmisel viivitamatult tagasi ei maksa ning
mida eurosüsteem ei saa debiteerida mõnelt lõikes 2 nimetatud kontolt, loetakse eurosüsteemi krediidiks, mille
suhtes on kohaldatav sanktsioon vastavalt artiklile 154.“;
22) artikli 154 lõike 1 punkt a asendatakse järgmisega:
„a) rahapoliitika pöördtehingute ja valuutavahetustehingute puhul artiklis 15 sätestatud kohustusi esitada piisav
tagatis ning arveldada osapoolele jaotatud summad asjaomase operatsiooni tähtaja lõpuni, sealhulgas RKP poolt
ennetähtaegselt lõpetatud operatsiooni tasumata summad operatsiooni järelejäänud tähtaja lõpuni.“;
23) artikli 154 lõikele 1 lisatakse punkt e järgmiselt:
„e) mis tahes maksekohustused vastavalt artikli 144a lõikele 3.“;
24) artikli 156 lõike 1 punkt a asendatakse järgmisega:
„a) määrati rahatrahv;“;
25) artikli 156 lõike 4 punkt a asendatakse järgmisega:
„a) määrati rahatrahv;“;
26) artiklis 166 lisatakse lõige 4a järgmiselt:
„4a.
RKP kohaldatavad lepingud või eeskirjad peavad tagama, et asukohariigi RKP-l on igal ajal õigus määrata
rahatrahv, kui osapool tähtaegselt või muu sissenõutavaks muutumise korral ei tagasta või ei maksa osaliselt või
täielikult mis tahes krediidisummat või tagasiostuhinda või ei kanna üle ostetud vara, kui artikli 166 lõikes 2 ei ole
selle eest õiguskaitsevahendit ette nähtud. Rahatrahv arvutatakse vastavalt käesoleva suunise VII lisa I osa punkti 1
alapunktile a ning VII lisa I osa punktidele 2 ja 4, võttes arvesse rahasummat, mida osapool ei suuda maksta või
tagastada, või varasid, mida osapool ei suuda üle kanda, ning nende kalendripäevade arvu, mille jooksul osapool ei
maksnud, tagastanud ega kandnud üle.“;
27) VII, VIII ja XII lisa muudetakse ning lisatakse uued lisad IXa ja IXb vastavalt käesoleva suunise lisale.

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 1. jaanuarist 2017. Nad teatavad EKP-le nende meetmetega seotud dokumentidest
ja vahenditest hiljemalt 5. detsembriks 2016.
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Artikkel 3
Adressaadid
Käesolev suunis on adresseeritud kõikidele eurosüsteemi keskpankadele.

Frankfurt Maini ääres, 2. november 2016
EKP nõukogu nimel
EKP president
Mario DRAGHI
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LISA

Suunise (EL) 2015/510 (EKP/2014/60) VII, VIII ja XII lisa muudetakse ning lisatakse uued lisad IXa ja IXb järgmiselt:
1) VII lisa punkti 1 alapunkt b asendatakse järgmisega:
„b) artikli 154 lõike 1 punktis d või e sätestatud kohustuse rikkumise korral arvutatakse rahatrahv vastavalt
rikkumise alguskuupäeval kehtinud laenamise püsivõimaluse intressimäärale, millele lisatakse 5 protsendipunkti.
Artikli 154 lõike 1 punktis d või e sätestatud kohustuse korduva rikkumise korral 12-kuulise perioodi jooksul
(alates esimese rikkumise päevast) suurendatakse trahvimäära täiendavalt 2,5 protsendipunkti võrra iga rikkumise
eest.“;
2) VII lisa punkti 5 alapunkt a asendatakse järgmisega:
„a) seitsmepäevast ajapikendust kohaldatakse, kui rikkumise põhjuseks oli väärtuse muutumine, ilma et oleks esitatud
täiendavalt selliseid tagamata võlainstrumente ning ilma et oleks tagatiste kogumist tervikuna varasid eemaldatud,
järgmistel alustel:
i) juba esitatud tagamata võlainstrumentide väärtus on suurenenud või
ii) tagatiste kogumi koguväärtus on vähenenud.
Sellisel juhul nõutakse osapoolelt oma koondtagatise või asjaomaste tagamata võlainstrumentide väärtuse
kohandamist ajapikenduse jooksul, et tagada kohalduva piirangu järgimine.“;
3) VII lisa punkt 6 asendatakse järgmisega:
„6. Kui osapool on esitanud teavet, mis mõjutab eurosüsteemi perspektiivist tema tagatise väärtust negatiivselt,
arvestades artikli 145 lõiget 4, nt ebaõiget teavet kasutatud krediidinõude jääkväärtuse kohta, mis on või on
olnud väär või vananenud, või kui osapool ei esita õigeaegselt andmeid vastavalt artikli 101 lõike 1 punkti
a alapunktis iv nõutule, võetakse negatiivselt mõjutatud tagatise summat (väärtust) arvesse rahatrahvi arvutamisel
vastavalt punktile 3 ning ajapikendus ei ole kohaldatav. Trahvi ei kohaldata, kui ebaõige teave parandatakse
kohaldatava teatamisperioodi jooksul, nt krediidinõuete puhul järgmise pangapäeva jooksul vastavalt artikli 109
lõikele 2.“;
4) VII lisa punkt 7 asendatakse järgmisega:
„7. Artikli 154 lõike 1 punktis d või e sätestatud kohustuste rikkumise korral arvutatakse rahatrahv, kohaldades
trahvimäära punkti 1 alapunkti b kohaselt summale, mille ulatuses osapool kasutas ilma loata laenamise
püsivõimalust või tagastamata eurosüsteemi krediiti.“;
5) VIII lisa muudetakse järgmiselt:
a) pealkiri asendatakse järgmisega:

„VARAGA TAGATUD VÄÄRTPABEREID KÄSITLEVATE LAENUANDMETE ARUANDLUSNÕUDED
NING EUROSÜSTEEMI POOLT LAENUANDMETE TEABEHOIDLATE MÄÄRAMISE PROTSEDUUR“;

b) sissejuhatav lõik asendatakse järgmisega:
„Käesolevat lisa kohaldatakse täielike ja standarditud laenuandmete esitamise suhtes varaga tagatud väärtpabereid
tagavate rahavoogusid tekitavate varade kogumi kohta vastavalt artiklile 78 ning selles nähakse ette eurosüsteemi
poolt laenuandmete teabehoidlate määramise protseduur.“;
c) I osa punkt 1 asendatakse järgmisega:
„1. Asjaomased osapooled peavad esitama laenuandmed eurosüsteemi määratud laenuandmete teabehoidlale.
Laenuandmete teabehoidla avaldab need andmed elektrooniliselt.“;
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d) Lisatakse järgmine IV osa:

„IV.

LAENUANDMETE TEABEHOIDLATE MÄÄRAMINE

I.

Määramise nõuded
1. Määramiseks peavad laenuandmete teabehoidlad vastama kohalduvatele eurosüsteemi nõuetele, sealhulgas
vaba juurdepääsu, andmete hõlmavuse, diskrimineerimise keelu, kohase juhtimisstruktuuri ja läbipaistvuse
osa.
2. Seoses vaba juurdepääsu ja diskrimineerimise keelu nõuetega laenuandmete teabehoidla:
a) ei või laenuandmetele juurdepääsu võimaldamisel teha ebaõiglaselt vahet andmekasutajate vahel;
b) peab rakendama laenuandmetele juurdepääsu kriteeriume, mis on objektiivsed, erapooletud ja avalikult
kättesaadavad;
c) võib proportsionaalsuse nõude järgimiseks piirata juurdepääsu vaid vähimal võimalikul määral;
d) peab kehtestama õiglased protseduurid nt seoses juurdepääsu keelamisega andmekasutajatele või
andmeesitajatele;
e) peab nii andmekasutajatele kui ka andmeesitajatele kõikides mõistlikes olukordades juurdepääsu
võimaldamiseks omama vajalikku tehnilist suutlikkust, sealhulgas andmete varundamise protseduurid,
andmete turvalisuse meetmed ning eriolukordades andmete taaste võimalused;
f) ei või kehtestada andmekasutajatele laenuandmete väljastamise või väljavõtete eest hindu, mis on
diskrimineerivad või piiravad kohatult juurdepääsu laenuandmetele.
3. Seoses andmete hõlmavuse nõudega laenuandmete teabehoidla:
a) peab kehtestama ja käitama usaldusväärseid tehnoloogilisi süsteeme ja tegevuskontrolle, mis
võimaldavad tal käidelda laenuandmeid viisil, mis toetab eurosüsteemi laenuandmete esitamise
nõudeid seoses kõlblike varadega, mille suhtes kehtivad artiklis 78 ja käesolevas lisas määratled
laenuandmete avalikustamise nõuded;
b) peab usaldusväärselt tõendama eurosüsteemile, et tema tehniline suutlikkus ja toimevõime
võimaldavad tal saavutada olulise andmete hõlmavuse, kui talle peaks omistatama määratud
laenuandmete teabehoidla staatus.
4. Seoses kohase juhtimisstruktuuri ja läbipaistvuse nõuetega laenuandmete teabehoidla:
a) peab kehtestama juhtimiskorra, mis teenib läbipaistvust suurendades varaga tagatud väärtpaberite turu
sidusrühmade huve;
b) peab järjepidevuse ja korrakohase toimimise tagamiseks kehtestama selgelt dokumenteeritud
juhtimiskorra, järgima kohaseid juhtimisstandardeid ja tagama jätkuvalt kohase organisatsioonis
truktuuri ning
c) peab võimaldama eurosüsteemile piisava juurdepääsu dokumentidele ning abiteabele, et oleks võimalik
jooksvalt seirata laenuandmete teabehoidla juhtimisstruktuuri jätkuvat kohasust.

II.

Määramise ja volituste tühistamise protseduurid
1. Taotlus eurosüsteemi poolt laenuandmete teabehoidlaks määramiseks tuleb esitada EKP riskihalduse
direktoraadile. Taotluses tuleb esitada kohased põhjendused ning täielik tõendav dokumentatsioon,
millest nähtub, et taotleja vastab käesolevas suunises laenuandmete teabehoidlale esitatavatele nõuetele.
Taotlus, põhjendused ja tõendav dokumentatsioon tuleb esitada kirjalikult ning alati võimaluse korral
elektrooniliselt.
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2. EKP hindab 25 tööpäeva jooksul taotluse saamisest, kas see on täielik. Kui taotlus ei ole täielik, määrab
EKP tähtaja, mille jooksul laenuandmete teabehoidlal tuleb esitada täiendav teave.

3. Kui EKP on kindlaks teinud, et taotlus on täielik, teatab ta sellest laenuandmete teabehoidlale.

4. EKP kontrollib laenuandmete teabehoidla esitatud määramistaotluse alusel tema vastavust käesolevas
suunises sätestatud nõuetele mõistliku aja jooksul vastavalt punktile 6. Läbivaatamise käigus võib
eurosüsteem nõuda laenuandmete teabehoidlalt ühe või mitme reaalajas interaktiivse demonstratsiooni
korraldamist koos eurosüsteemi personaliga, et näitlikustada laenuandmete teabehoidla tehnilist
suutlikkust seoses nõuetega, mis on sätestatud IV osa I punkti alapunktides 2 ja 3. Kui nõutakse sellise
demonstratsiooni korraldamist, loetakse see taotlemismenetluse kohustuslikuks osaks.

5. Eurosüsteem võib pikendada uurimisperioodi 20 tööpäeva võrra, kui ta peab vajalikuks täiendavat
selgitust või nõuab demonstratsiooni vastavalt punktile 4.

6. Eurosüsteem püüab teha põhjendatud otsuse määramise või sellest keeldumise kohta punktis 3
nimetatud teate saatmisest 60 tööpäeva jooksul või punkti 5 kohaldamisel 80 tööpäeva jooksul.

7. Eurosüsteem teatab punkti 6 alusel otsuse tegemisest viie tööpäeva jooksul asjaomasele laenuandmete
teabehoidlale. Kui eurosüsteem keeldub laenuandmete teabehoidlaks määramisest või tühistab
laenuandmete teabehoidlaks määramise, esitab ta teates selle põhjendused.

8. Eurosüsteemi poolt punkti 6 kohaselt tehtud otsus jõustub viiendal tööpäeval pärast sellest teatamist
vastavalt punktile 7.

9. Määratud laenuandmete teabehoidla peab ilma kohatu viivituseta teatama eurosüsteemile igast olulisest
muudatusest määramise nõuetele vastavuse osas.

10. Eurosüsteem tühistab laenuandmete teabehoidlaks määramise, kui laenuandmete teabehoidla:

a) on saavutanud määramise valeandmeid esitades või mõnel muul ebaausal teel või

b) ei vasta enam määramise aluseks olnud nõuetele.

11. Otsus laenuandmete teabehoidlaks määramise tühistamise kohta jõustub viivitamatult. Varaga tagatud
väärtpaberid, mille laenuandmed tehti kättesaadavaks selle laenuandmete teabehoidla kaudu, mille
määramine on vastavalt punktile 10 tühistatud, võivad kõikide muude nõuete täidetuse korral jääda
kõlblikuks eurosüsteemi krediidioperatsioonide tagatiseks:

a) kuni I osa punktis 3 sätestatud laenuandmete aruandluspäevani või

b) kui alapunktis a lubatud tähtaeg on laenuandmeid esitavale üksusele tehniliselt ebamõistlik ning I osa
punktis 3 sätestatud aruandluspäevaks on kõlblikkust hindavale RKP-le esitatud kirjalik selgitus, siis
kolm kuud punkti 10 alusel otsuse tegemisest.

Pärast selle tähtaja möödumist tuleb selliste varaga tagatud väärtpaberite laenuandmed teha
kättesaadavaks määratud laenuandmete teabehoidla kaudu vastavalt kohaldatavatele eurosüsteemi
nõuetele.
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12. Eurosüsteem avaldab käesoleva suunise alusel määratud laenuandmete teabehoidlate nimekirja EKP
veebilehel. Nimekiri ajakohastatakse viie tööpäeva jooksul punktis 6 või 10 nimetatud otsuse
vastuvõtmisest.“;
6) lisatakse järgmine IXa lisa:
„IXa LISA

Väliste krediidihindamisasutuste miinimumhõlmavuse nõuded eurosüsteemi krediidihindamis
raamistikus
Käesolevat lisa kohaldatakse reitinguagentuuri aktsepteerimisele eurosüsteemi krediidihindamisraamistikus välise
krediidihindamisasutusena vastavalt artikli 120 lõikele 2.

1. HÕLMAVUSE NÕUDED

1. Jooksva hõlmavuse osas peavad reitinguagentuurid pakkuma neljast varaklassist a) katmata pangavõlakirjad,
b) ettevõtlussektori võlakirjad, c) kaetud võlakirjad ja d) varaga tagatud väärtpaberid vähemalt igas kolmes
varaklassis järgmist minimaalset hõlmavust:
i)

10 % kõikidest kõlblikest euroala varadest, mis on arvutatud reitinguga varade ja reitinguga emitentide
alusel, välja arvatud varaga tagatud väärtpaberite osas, mille puhul kehtib vaid reitinguga varade hõlmamise
nõue;

ii) 20 % kõikidest kõlblikest euroala varadest, mis on arvutatud laekuvate nimiväärtuste alusel;
iii) reitinguagentuur peab vähemalt 2/3 nende euroala riikide osas, millel on kõlblikke varasid vastavates
varaklassides, pakkuma reitinguga varade, reitinguga emitentide või reitinguga nimiväärtuste nõutavat
hõlmavust vastavalt punktidele i ja ii.
2. Reitinguagentuur peab andma riigireitingu vähemalt kõikidele euroala riikidele, kus ta hindab vähemalt ühte
punktis 1 nimetatud varaklassi kuuluvat vara, välja arvatud varade puhul, mille osas eurosüsteem peab vastava
riigi riskihinnangut ebaoluliseks seoses reitinguagentuuri poolt emissioonile, emitendile või garandile antava
reitinguga.
3. Ajaloolise hõlmavuse osas peab reitinguagentuur vastama vähemalt 80 %-le punktides 1 ja 2 esitatud
miinimumhõlmavuse nõuetest viimasel kolmel aastal enne taotluse esitamist eurosüsteemi krediidihindamis
raamistiku tunnustuse saamiseks ning peab vastama neile nõuetele 100 % taotlemise ajal ning kogu
eurosüsteemi krediidihindamisraamistiku tunnustuse kehtivuse ajal.
2. HÕLMAVUSE ARVUTAMINE

1. Hõlmavus arvutatakse krediidireitingute alusel, mille reitinguagentuur on andnud või kinnitanud vastavalt
määrusele (EÜ) nr 1060/2009 ning mis vastavad kõikidele muudele eurosüsteemi krediidihindamisraamistiku
nõuetele.
2. Vastava reitinguagentuuri hõlmavus põhineb eurosüsteemi rahapoliitika operatsioonideks kõlblike varade
krediidireitingutel ning arvutatakse kooskõlas artiklis 84 sätestatud prioriteetsuse eeskirjadega, võttes arvesse
ainult selle reitinguagentuuri krediidireitinguid.
3. Selle reitinguagentuuri miinimumhõlmavuse arvutamisel, mida ei ole veel eurosüsteemi krediidihindamisraa
mistikus tunnustatud, võtab eurosüsteem arvesse ka asjakohaseid krediidireitinguid varadele, mis on ei ole
kõlblikud, kuna puudub eurosüsteemi krediidihindamisraamistikus tunnustatud välise krediidihindamisasutuse
reiting.
3. NÕUETELE VASTAVUSE ÜLEVAATAMINE

1. Aktsepteeritud väliste krediidihindamisasutuste vastavus hõlmavuse nõuetele vaadatakse üle kord aastas.
2. Mittevastavuse korral hõlmavuse nõuetele võib määrata sanktsiooni vastavalt eurosüsteemi krediidihindamis
raamistiku eeskirjadele ja menetlustele.“;
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7) lisatakse järgmine IXb lisa:
„IXb LISA

Eurosüsteemi krediidihindamisraamistiku miinimumnõuded tagatud võlakirjade uue emissiooni
aruandele ja tagatud võlakirjade seirearuandele
1. SISSEJUHATUS

Eurosüsteemi krediidihindamisraamistikus peavad välised krediidihindamisasutused artikli 120 lõike 2a kohaselt
vastama konkreetsetele operatsioonilistele nõuetele tagatud võlakirjade osas alates 1. juulist 2017. Sealhulgas
peavad välised krediidihindamisasutused:
a) selgitama uusi hinnatud tagatud võlakirjade programme avalikult kättesaadavas reitinguaruandes ning
b) igas kvartalis avalikustama tagatud võlakirjade seirearuanded.
Käesolevas lisas sätestatakse nende miinimumnõuete üksikasjad.
Nende nõuete järgimist väliste krediidihindamisasutuste poolt kontrollitakse korrapäraselt. Kui konkreetse tagatud
võlakirjade programmi osas ei ole kriteeriumid täidetud, võib eurosüsteem otsustada, et asjaomase tagatud
võlakirjade programmi avalik(ud) krediidireiting(ud) ei vasta eurosüsteemi krediidihindamisraamistiku rangetele
krediidistandarditele. Seega ei või asjaomast välise krediidihindamisasutuse avalikku krediidireitingut kasutada
konkreetse tagatud võlakirjade programmi raames emiteeritud turukõlblike varade krediidikvaliteedi nõuetele
vastavuse tuvastamiseks.

2. MIINIMUMNÕUDED

a) Punkti 1 alapunktis a nimetatud avalikult kättesaadavad reitinguaruanded (uue emissiooni aruanded) peavad
sisaldama programmi põhjalikku struktuuriliste ja õiguslike aspektide analüüsi, üksikasjalikku hinnangut
tagatiste kogumi kohta, refinantseerimise ja tururiski analüüsi, tehinguosaliste analüüsi, välise krediidihindami
sasutuse eeldusi ja mõõdikuid ning kõigi muude tehingu oluliste üksikasjade analüüsi.
b) Väline krediidihindamisasutus peab avaldama punkti 1 alapunktis b nimetatud seirearuanded kaheksa nädala
jooksul iga kvartali lõpust. Seirearuanne peab sisaldama järgmist teavet.
i)

Välise krediidihindamisasutuse mõõdikud, sealhulgas viimased kättesaadavad dünaamilised mõõdikud,
mida on kasutatud krediidireitingu kindlaksmääramisel. Kui kuupäev, millele nimetatud mõõdikud
viitavad, erineb aruande avaldamise kuupäevast, tuleb ära tuua mõõdikute viidatav kuupäev.

ii)

Programmi ülevaade, milles peavad kajastuma vähemalt tasumata varad ja kohustused, emitent ja teised
tehingu võtmeosalised, peamise tagatise varaliik, programmile kohaldatav õigusraamistik ning programmi
ja emitendi krediidireiting.

iii) Ületagatuse tasemed, sealhulgas jooksev ja kasutamata ületagatus.
iv)

Varade-kohustuste profiil, sealhulgas tagatud võlakirjade tähtaja liik, nt põhisumma tähtaegse
tagasimaksega, edasilükatava tagasimaksega või vahendatud maksetega võlakirjad, tagatud võlakirjade ja
tagatiste kogumi kaalutud keskmine tähtaeg ning teave intressimäärade ja vääringute mittevastavuse kohta.

v)

Aruande avalikustamise ajal kehtinud intressimäära ja välisvaluuta vahetustehingud, sealhulgas
vahetustehingu osapoole nimed ning kättesaadavuse korral nende juriidilise isiku tunnused.

vi)

Valuutade jaotus, sealhulgas jaotus väärtuse alusel nii tagatiste kogumi kui ka üksikute võlakirjade
tasandil.

vii) Tagatiste kogumi varad, sealhulgas varade bilanss, varade liigid, laenude arv ja keskmine suurus,
teenindamise ajalugu, tähtaeg, laenu-väärtuse suhted, geograafiline jaotus ning hilinenud maksete jaotus.
viii) Tagatiste kogumi alusvara, sealhulgas varade bilanss.
ix) Kõikide programmi krediidireitinguga varade loetelu, nende rahvusvahelise väärtpaberite identifitseerimis
numbriga (ISIN-kood) identifitseeritult. Selle teabe võib avalikustada ka välise krediidihindamisasutuse
veebilehel avaldatavas eraldi allalaaditavas failis.
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Seirearuande koostamisel kasutatud andmete määratlused ja allikad. Selle teabe võib avalikustada ka välise
krediidihindamisasutuse veebilehel avaldatavas eraldi allalaaditavas failis.“;

8) XII lisa VI osa muudetakse järgmiselt:
a) tabel 1 asendatakse järgmisega:
„Tabel 1
Tehingutes kasutatav turustatav alusvara
Omadused
Lunastamis
kuupäev

Kupongi
sagedus

Järelejäänud
tähtaeg

Turuväärtuse
allahindlus

Fikseeritud
määraga

6 kuud

4 aastat

2,50 %

19.11.2018

Muutuva
määraga

12 kuud

4 aastat

0,50 %

12.5.2025

Nullmääraga

>10 aastat

13,00 %

Nimetus

Vara klass

Vara A

UCITS nõuetele
vastav jumbo-tüüpi
võlakiri

30.8.2018

Vara B

Keskvalitsuse võla
kiri

Vara C

Äriühingu võlakiri

Kupong

Hinnad protsentides (sh kogunenud intress) (*)
30.7.2014

31.7.2014

1.8.2014

4.8.2014

5.8.2014

6.8.2014

7.8.2014

101,61

101,21

99,50

99,97

99,73

100,01

100,12

98,12

97,95

98,15

98,56

98,59

98,57

53,71

53,62

(*) Konkreetse hindamispäeva kohta esitatud hinnad vastavad kõnealusele hindamispäevale eelneva pangapäeva kõige tüüpilise
male hinnale.“;

b) vahepealkirjale „MÄRGISTATUD TAGATISTE HALDUSSÜSTEEM“ järgnev punkt 1 asendatakse järgmisega:
„1. 30. juulil 2014 sõlmib osapool tagasiostutehingu RKPga, kes ostab 50,6 miljoni euro eest vara A. Vara A on
UCITS nõuetele vastav fikseeritud kupongimääraga jumbo-tüüpi tagatud pangavõlakiri, mille tähtpäev on
30. august 2018 ning millele on määratud krediidikvaliteedi astmed 1-2. Seega on selle järelejäänud tähtaeg
neli aastat, mis eeldab 2,5 % suurust väärtuskärbet. Kõnealusel päeval on vara A turuhind vaadeldaval turul
101,61 %, mis hõlmab kogunenud kupongiintressi. Osapool peab esitama sellises koguses vara A, et pärast
2,5 % suurust väärtuskärbet oleks selle väärtus suurem kui jaotatud 50 miljonit eurot. Seega esitab osapool
vara A nominaalväärtusega 50,6 miljonit eurot, mille kohandatud turuväärtus kõnealusel päeval on
50 129 294 eurot.“

