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EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS (ES) 2016/2300
2016 m. lapkričio 2 d.
kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2014/31 dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su
Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu (ECB/2016/33)
EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 127 straipsnio 2 dalį,
atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 3 straipsnio 1 dalies
pirmą įtrauką ir 5 straipsnio 1 dalį, 12 straipsnio 1 dalį, 14 straipsnio 3 dalį ir 18 straipsnio 2 dalį,
kadangi:
(1)

visam Eurosistemos kredito operacijoms tinkamam turtui taikomos specialios rizikos kontrolės priemonės, kad
Eurosistema būtų apsaugota nuo finansinių nuostolių tomis aplinkybėmis, kai jos įkaitas turi būti realizuotas, nes
kita sandorio šalis nevykdo įsipareigojimų. Atlikus reguliarią Eurosistemos rizikos kontrolės sistemos peržiūrą,
reikia atlikti keletą patikslinimų dėl turtu užtikrintų vertybinių popierių tam, kad būtų užtikrinta tinkama
apsauga;

(2)

todėl reikia iš dalies atitinkamai pakeisti Europos Centrinio Banko gaires ECB/2014/31 (1),

PRIĖMĖ ŠIAS GAIRES:

1 straipsnis
Daliniai Gairių ECB/2014/31 pakeitimai
Gairės ECB/2014/31 iš dalies keičiamos taip:
1) 3 straipsnis iš dalies pakeičiamas taip:
a) 2 dalis pakeičiama taip:
„2.
1 dalyje nurodytiems TUVP, kurie neturi dviejų viešų kredito reitingų, atitinkančių bent kredito kokybės
2 lygį pagal Eurosistemos suderintą reitingų skalę pagal Europos Centrinio Banko gairių (ES) 2015/510
(ECB/2014/60) (*) 82 straipsnio 1 dalies b punktą, taikomas vertinimas mažesne nei rinkos verte, kuris priklauso
nuo IIa priede apibūdintos jų vidutinės svertinės trukmės.
(*) 2014 m. gruodžio 19 d. Europos Centrinio Banko gairės (ES) 2015/510 dėl Eurosistemos pinigų politikos
sistemos įgyvendinimo (ECB/2014/60) (Bendrųjų dokumentų gairės) (OL L 91, 2015 4 2, p. 3).“;
b) įterpiama ši 2a dalis:
„2a.
Svertinė vidutinė didesnio prioriteto TUVP segmento trukmė vertinama kaip nustatoma kaip tikėtinas
svertinis vidutinis laikotarpis, likęs iki piniginių lėšų srautų gavimo už šį segmentą. Kūrėjo balanse apskaitomų
(angl. retained) ir įkeistų TUVP atveju, skaičiuojant svertinę vidutinę trukmę remiamasi prielaida, kad nebus
vykdomi emitento išankstinio išpirkimo sandoriai (angl. call options).“;
c) 3 dalis išbraukiama;
d) 5 dalis pakeičiama taip:
„5.
Kaip įkaitą Eurosistemos pinigų politikos operacijoms NCB gali priimti TUVP, kurių užtikrinamasis turtas
apima būsto paskolas arba paskolas MVĮ, arba šių abiejų rūšių paskolas, ir kurie neatitinka Gairių (ES) 2015/510
(ECB/2014/60) ketvirtos dalies II antraštinės dalies 2 skirsnyje nurodytų kredito vertinimo reikalavimų bei 1 dalies
(1) 2014 m. liepos 9 d. Europos Centrinio Banko gairės ECB/2014/31 dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinan
savimo operacijomis ir įkaito tinkamumu, ir kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2007/9 (OL L 240, 2014 8 13, p. 28).
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a–d punktuose bei 4 dalyje nustatytų reikalavimų, tačiau atitinka visus kitus pagal Gaires (ES) 2015/510
(ECB/2014/60) TUVP taikomus tinkamumo kriterijus ir turi du viešus kredito reitingus, atitinkančius bent kredito
kokybės 3 lygį pagal Eurosistemos suderintą reitingų skalę. Priimami tik tie TUVP, kurie buvo išleisti iki 2012 m.
birželio 20 d., ir jiems taikomas įvertinimas mažesne nei rinkos verte, kuris priklauso nuo jų svertinės vidutinės
trukmės, kaip apibūdinta IIa priede.“;
e) 6 dalis išbraukiama;
f) 7 dalies g punktas pakeičiamas taip:
„g) aptarnavimo tęstinumo nuostatos – turtu užtikrintų vertybinių popierių teisinių dokumentų nuostatos,
apimančios atsarginio paslaugų teikėjo nuostatas arba atsarginio paslaugų teikėjo tarpininko nuostatas (jeigu
nėra atsarginio paslaugų teikėjo nuostatų). Atsarginio paslaugų teikėjo tarpininko nuostatų atveju, atsarginio
paslaugų teikėjo tarpininkas turėtų būti paskirtas ir tarpininkas turėtų būti įgaliotas surasti tinkamą atsarginį
paslaugų teikėją per 60 dienų įvykus susijusiam įvykiui, kad būtų užtikrinta, jog turtu užtikrinti vertybiniai
popieriai apmokami ir aptarnaujami laiku. Šios nuostatos taip pat apima sąlygas, kurioms esant paslaugų
teikėjas pakeičiamas atsarginiu paslaugų teikėju, kurios gali būti paremtos reitingais ir (arba) ne reitingais,
pavyzdžiui, kai dabartinis paslaugų teikėjas nevykdo įsipareigojimų. Atsarginio paslaugų teikėjo nuostatų
atveju atsarginis paslaugų teikėjas neturi glaudžių ryšių su paslaugų teikėju. Atsarginio paslaugų teikėjo
tarpininko nuostatų atveju tuo pačiu metu nėra glaudžių ryšių tarp paslaugų teikėjo, atsarginio paslaugų
teikėjo tarpininko ir emitento sąskaitos banko;“;
g) 7 dalyje įterpiami šie h ir i punktai:
„h) glaudūs ryšiai – vartojama ta pačia reikšme kaip Gairių (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) 138 straipsnio
2 dalyje;
i) kūrėjo balanse apskaitomi ir įkeisti TUVP – TUVP, kuriuos sukūrusi kita sandorio šalis, arba su kūrėju
glaudžiai susiję subjektai, naudoja didesne procentine dalimi nei 75 % likusios nominalios sumos.“;
2) Šių gairių priedas įterpiamas kaip IIa priedas.
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. sausio 1 d. Jie praneša ECB apie su šiomis priemonėmis susijusius dokumentus ir
priemones ne vėliau kaip iki 2016 m. gruodžio 5 d.
3 straipsnis
Adresatai
Šios gairės skirtos visiems Eurosistemos centriniams bankams.

Priimta Frankfurte prie Maino 2016 m. lapkričio 2 d.
ECB Pirmininkas
Mario DRAGHI
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PRIEDAS

„IIa PRIEDAS

Pagal šių gairių 3 straipsnio 2 dalį tinkamiems turtu užtikrintiems vertybiniams popieriams (TUVP)
taikomi įvertinimo mažesne nei rinkos verte lygiai

Svertinė vidutinė trukmė

Įvertinimas mažesne nei rinkos verte

0–1

6,0

1–3

9,0

3–5

13,0

5–7

15,0

7–10

18,0

> 10

30,0“

