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EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS (ES) 2018/572
2018 m. vasario 7 d.
kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2014/31 dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su
Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu (ECB/2018/5)
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 ir 5 straipsnio 1 dalį, 12 straipsnio 1 dalį, 14 straipsnio 3 dalį ir 18 straipsnio 2 dalį,
kadangi:
(1)

Europos Centrinio Banko (ECB) valdančioji taryba nusprendė, kad komercine hipoteka užtikrinti vertybiniai
popieriai (KHUVP) yra netinkami būti įkaitu pagal Eurosistemos įkaito sistemą, kadangi KHUVP rizika ir
sudėtingumas dėl juos užtikrinančio turto ir struktūrinių požymių yra iš esmės kitokie, nei kitų turtu užtikrintų
vertybinių popierių, kuriuos Eurosistema priima įkaitu, atveju;

(2)

todėl reikia atitinkamai iš dalies pakeisti Gaires ECB/2014/31 (1),

PRIĖMĖ ŠIAS GAIRES:

1 straipsnis
Dalinis pakeitimas
Gairių ECB/2014/31 3 straipsnio 1 dalies a punkto iii papunktis išbraukiamas.
2 straipsnis
Įsigaliojimas
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 2018 m. balandžio 16 d. Jie praneša ECB apie su šiomis priemonėmis susijusius tekstus ir
priemones ne vėliau kaip iki 2018 m. kovo 16 d.
3 straipsnis
Adresatai
Šios gairės skirtos visiems Eurosistemos centriniams bankams.

Priimta Frankfurte prie Maino 2018 m. vasario 7 d.
ECB valdančiosios tarybos vardu
ECB Pirmininkas
Mario DRAGHI

(1) 2014 m. liepos 9 d. Gairės ECB/2014/31 dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir
įkaito tinkamumu, ir kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2007/9 (OL L 240, 2014 8 13, p. 28).

