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EUROOPA KESKPANGA SUUNIS (EL) 2016/2300,
2. november 2016,
millega muudetakse suunist EKP/2014/31 täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses eurosüsteemi
refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega (EKP/2016/33)
EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eelkõige selle artikli 127 lõiget 2,
võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige selle artikli 3.1 esimest taanet
ning artikleid 5.1, 12.1, 14.3 ja 18.2,
ning arvestades järgmist:
(1)

Kõikide eurosüsteemi krediidioperatsioonideks kõlblike varade suhtes kohaldatakse riskiohjemeetmeid, et kaitsta
eurosüsteemi osapoole kohustuste täitmata jätmisest tingitud tagatise realiseerimisel tekkiva kahju eest.
Eurosüsteemi riskiohjeraamistiku korralisest läbivaatusest tulenevalt tuleb piisava kaitse tagamiseks teha varaga
tagatud väärtpaberite osas mitu korrigeerimist.

(2)

Seetõttu tuleb Euroopa Keskpanga suunist EKP/2014/31 (1) vastavalt muuta,

ON VÕTNUD VASTU KÄESOLEVA SUUNISE:

Artikkel 1
Suunise EKP/2014/31 muudatused
Suunist EKP/2014/31 muudetakse järgmiselt:
1) Artiklit 3 muudetakse järgmiselt:
a) lõige 2 asendatakse järgmisega:
„2.
Lõikes 1 osutatud varaga tagatud väärtpaberite suhtes, millel ei ole kaht avalikku krediidireitingut, mis
vastavad Euroopa Keskpanga suunise (EL) 2015/510 (EKP/2014/60) (*) artikli 82 lõike 1 punkti b kohaselt
vähemalt eurosüsteemi ühtlustatud hindamisskaala krediidikvaliteedi astmele 2, kohaldatakse väärtuskärbet, mis
sõltub nende kaalutud keskmisest tähtajast vastavalt lisale IIa.
(*) 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).“;
b) lisatakse järgmine lõige 2a:
„2a.
Kõrgema nõudeõiguse järguga varaga tagatud väärtpaberi kaalutud keskmine tähtaeg arvutatakse
tagasimakse tegemiseni jäänud kaalutud keskmise prognoositava aja põhjal. Jaotamata mobiliseeritud varaga
tagatud väärtpaberite puhul eeldatakse kaalutud keskmise tähtaja arvutamisel, et emitendi ostuoptsioone ei
kasutata.“;
c) lõige 3 jäetakse välja;
d) lõige 5 asendatakse järgmisega:
„5.
RKP võib eurosüsteemi rahapoliitika operatsioonide tagatisena vastu võtta varaga tagatud väärtpabereid,
mille alusvara hulka kuuluvad eluasemelaenud või laenud väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele või
mõlemad, mis ei vasta suunise (EL) 2015/510 (EKP/2014/60) 4. osa II jao 2. peatükis sätestatud krediidihinnangu
(1) Euroopa Keskpanga 9. juuli 2014. aasta suunis EKP/2014/31 täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimiso
peratsioonide ja tagatise kõlblikkusega ning millega muudetakse suunist EKP/2007/9 (ELT L 240, 13.8.2014, lk 28).
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nõuetele ja eespool lõike 1 punktides a–d ja lõikes 4 osutatud nõuetele, kuigi muus osas vastavad varaga tagatud
väärtpaberi suhtes suunises (EL) 2015/510 (EKP/2014/60) kehtestatud kõlblikkuskriteeriumidele ja neil on kaks
avalikku krediidireitingut, mis vastad vähemalt eurosüsteemi ühtlustatud hindamisskaala krediidikvaliteedi
astmele 3. Need varaga tagatud väärtpaberid on siiski piiratud enne 20. juunit 2012 emiteeritutega ja nende
suhtes kohaldatakse väärtuskärbet, mis sõltub nende kaalutud keskmisest tähtajast vastavalt lisale IIa.“;
e) lõige 6 jäetakse välja;
f) lõike 7 punkt g asendatakse järgmisega:
„g) „teenuse järjepidevuse sätted“ (servicing continuity provisions) varaga tagatud väärtpaberi õigusdokumentatsioonis
olevad sätted, millega tagatakse asendusteenus või asendusteenuse korraldaja (kui asendusteenus pole
sätestatud). Kui sätestatud on asendusteenuse korraldaja, tuleb asendusteenuse korraldaja määrata ja panna
talle kohustus leida sobiv asendusteenuse pakkuja 60 päeva jooksul alussündmusest, et tagada õigeaegne
makse ja varaga tagatud väärtpaberi teenindamine. Sätestada tuleb ka alussündmused, mille puhul tuleb
teenuse pakkuja asendada ning milleks võivad olla reitingupõhised või reitinguvälised, nt senise
teenusepakkuja kohustuste mittetäitmine. Kui on sätestatud asendusteenuse pakkuja, ei või asendusteenuse
pakkuja omada märkimisväärset seost teenusepakkujaga. Kui on sätestatud asendusteenuse korraldaja, ei või
ükski teenusepakkuja, asendusteenuse korraldaja ega emitendi arvelduspank omada samal ajal omavahel
märkimisväärset seost;“;
g) lisatakse lõike 7 punktid h ja i:
„h) „märkimisväärne seos“ (close links) – määratlus on toodud suunise (EL) 2015/510 (EKP/2014/60) artikli 138
lõikes 2;
i) „jaotamata mobiliseeritud varaga tagatud väärtpaberid“ (retained mobilised ABS) – varaga tagatud väärtpaberid,
mida vastava varaga tagatud väärtpaberi algataja või temaga märkimisväärset seost omav üksus kasutab
suurema määraga kui 75 % maksmata nimiväärtusest.“
2) Käesoleva suunise lisa lisatakse IIa lisana.
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.
Artikkel 3
Adressaadid
Käesolev suunis on adresseeritud kõikidele eurosüsteemi keskpankadele.

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

„IIa LISA

Varaga tagatud väärtpaberite väärtuskärbete tasemed vastavalt käesoleva suunise artikli 3 lõikele 2

Kaalutud keskmine tähtaeg

Väärtuskärbe

0–1

6,0

1–3

9,0

3–5

13,0

5–7

15,0

7–10

18,0

>10

30,0“

