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EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS
2012 m. gruodžio 19 d.
dėl taisyklių, susijusių su užsienio valiuta išreikšto įkaito tinkamumu, laikinų pakeitimų
(ECB/2012/34)
(2013/35/ES)
su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito
tinkamumu, ir kuriomis iš dalies keičiamos Gairės
ECB/2007/9 (3);

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos
127 straipsnio 2 dalies pirmą įtrauką,

(4)

2012 m. lapkričio 26 d. Valdančioji taryba priėmė Gaires
ECB/2012/25, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės
ECB/2011/14 dėl Eurosistemos pinigų politikos prie
monių ir procedūrų (4). Viena iš dalinių pakeitimų prie
žasčių buvo būtinybė išvardyti Eurosistemos pinigų poli
tikos sistemoje priimtinų antrinę rinką turinčių skolos
priemonių atkarpų struktūras;

(5)

kai kurios užsienio valiuta išreikštos antrinę rinką turin
čios skolos priemonės, kurios yra tinkamos pagal Gairių
ECB/2012/18 5a straipsnį, turi paprastas kintamąsias
atkarpas (angl. flat floating coupons), susietas su indeksu,
atitinkančiu jų valiutos pinigų rinkos palūkanų normą.
Nuo 2013 m. sausio 3 d., t. y. dienos, kai bus pradėti
taikyti vėliausi Gairių ECB/2011/14 pakeitimai, šios prie
monės taptų netinkamos. Tačiau Valdančioji taryba
mano, kad užsienio valiuta išreikštos antrinę rinką turin
čios skolos priemonės turėtų išlikti laikinai tinkamu
įkaitu Eurosistemos pinigų politikos operacijoms, nepri
klausomai nuo to, kad jų atkarpos yra susietos su ne euro
palūkanų norma arba su ne euro zonos infliacijos indek
sais. Todėl Valdančioji taryba nusprendė suspenduoti
atitinkamą šių Gairių ECB/2011/14 nuostatą, kuri
užkirstų kelią laikinam tokio turto tinkamumui;

(6)

šiame sprendime nustatytos papildomos priemonės
turėtų būti taikomos laikinai, kol Valdančioji taryba
nuspręs, kad jos nebėra būtinos tinkamam pinigų poli
tikos perdavimo mechanizmui užtikrinti,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos
Centrinio Banko statutą, ypač į jo 12 straipsnio 1 dalį ir 14
straipsnio 3 dalį kartu su 3 straipsnio 1 dalies pirma įtrauka ir
18 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

vadovaujantis Europos centrinių bankų sistemos ir
Europos Centrinio Banko statuto 18 straipsnio 1 dalimi,
Europos Centrinis Bankas (ECB) ir valstybių narių, kurių
valiuta yra euro, nacionaliniai centriniai bankai (toliau –
NCB) gali atlikti kredito operacijas su kredito įstaigomis ir
kitais rinkos dalyviais skolinant lėšas užtikrinus pakan
kamu įkeitimu. Standartinės sąlygos, kuriomis ECB ir
NCB yra pasirengę atlikti kredito operacijas, įskaitant
Eurosistemos kredito operacijoms reikalingo įkaito tinka
mumo kriterijus, nustatytos 2011 m. rugsėjo 20 d. Gairių
ECB/2011/14 dėl Eurosistemos pinigų politikos prie
monių ir procedūrų (1) I priede;

(2)

vadovaujantis Gairių ECB/2011/14 I priedo 1.6 skirsniu,
Valdančioji taryba gali bet kuriuo metu pakeisti Eurosis
temos pinigų politikos operacijų įgyvendinimui taikomas
priemones, sąlygas, kriterijus ir procedūras;

(3)

siekiant palengvinti likvidumo teikimą Eurosistemos
pinigų politikos operacijų kitoms sandorių šalims,
2012 m. rugsėjo 6 d. Valdančioji taryba nusprendė
laikinai išplėsti kriterijus, nustatančius turto, kuris gali
būti naudojamas kaip įkaitas Eurosistemos pinigų poli
tikos operacijoms, tinkamumą, ir antrinę rinką turinčias
skolos priemones, išreikštas svarais sterlingų, jenomis ar
JAV doleriais, priimti kaip tinkamą turtą pinigų politikos
operacijoms. 2012 m. spalio 10 d. Valdančiosios tarybos
sprendimas buvo įgyvendintas Gairėmis ECB/2012/23 (2),
kurios iš dalies pakeitė 2012 m. rugpjūčio 2 d. Gaires
ECB/2012/18 dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių

(1) OL L 331, 2011 12 14, p. 1.
(2) OL L 284, 2012 10 17, p. 14.

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
Gairių

ECB/2011/14

I priedo kai
suspendavimas

kurių

nuostatų

1.
Vadovaujantis 2 straipsniu užsienio valiuta išreikštoms
antrinę rinką turinčioms skolos priemonėms suspenduojami
Eurosistemos minimalūs tinkamumo reikalavimai atkarpoms,
nurodyti Gairių ECB/2011/14 I priedo 6.2.1.1 skirsnio 1 dalies
b punkte.
(3) OL L 218, 2012 8 15, p. 20.
(4) OL L 348, 2012 12 18, p. 30.
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2.
Esant bet kokiam šio sprendimo ir nacionaliniu lygiu NCB
įgyvendintų Gairių ECB/2011/14 neatitikimui vadovaujamasi
sprendimu.

(angl. range accrual), sąlyginių kintamųjų atkarpų (angl. ratchet)
arba panašių sudėtingų struktūrų, yra tinkamos Eurosistemos
pinigų politikos operacijoms.

3.
Esant bet kokiam šio sprendimo ir nacionaliniu lygiu NCB
įgyvendintų Gairių ECB/2012/18 neatitikimui vadovaujamasi
sprendimu.

2.
Valdančiajai tarybai patvirtinus, greta nurodytųjų 1 dalyje
ECB gali savo interneto svetainėje www.ecb.europa.eu paskelbti
sąrašą kitų priimtinų kontrolinių užsienio valiutos palūkanų
normų.

4.
Jei šiame sprendime nenustatyta kitaip, NCB ir toliau taiko
visas gairių ECB/2011/14 ir ECB/2012/18 nuostatas.

3 straipsnis

2 straipsnis
Tolesnis tam tikro turto, išreikšto svarais sterlingų, jenomis
ar JAV doleriais, tinkamumas būti įkaitu
1.
Pagal Gairių ECB/2012/18 5a straipsnį tinkamos antrinę
rinką turinčios skolos priemonės su atkarpomis, susietomis tik
su viena jų valiutos pinigų rinkos palūkanų norma arba su
atitinkamos šalies infliacijos indeksu, neturinčiomis diskretaus
intervalo (angl. discrete range), intervalo kintamųjų atkarpų

Įsigaliojimas
Šis sprendimas įsigalioja 2013 m. sausio 3 d.

Priimta Frankfurte prie Maino 2012 m. gruodžio 19 d.
ECB Pirmininkas
Mario DRAGHI

