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EUROOPA KESKPANGA SUUNIS,
30. detsember 2005,
millega muudetakse suunist EKP/2000/7 eurosüsteemi rahapoliitika instrumentide ja menetluste kohta
(EKP/2005/17)
(2006/44/EÜ)
EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eelkõige
artikli 105 lõike 2 esimest taanet,

(4)

Põhikirja artikli 12 lõike 1 ja artikli 14 lõike 3 kohaselt
moodustavad EKP suunised ühenduse õiguse lahutamatu
osa,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA SUUNISE:

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige selle artikli 12 lõiget 1 ja artikli 14 lõiget 3 koosmõjus artikli 3 lõike 1 esimese taandega, artikli 18
lõikega 2 ja artikli 20 esimese lõiguga,

Artikkel 1
Suunise EKP/2000/7 I lisa muudetakse kooskõlas käesoleva suunise lisaga.

ning arvestades järgmist:
Artikkel 2
(1)

Ühtse rahapoliitika saavutamiseks eurosüsteemi poolt,
kuhu kuuluvad euro kasutusele võtnud liikmesriikide
(edaspidi “osalevad liikmesriigid”) keskpangad (RKPd) ja
Euroopa Keskpank (EKP), tuleb määratleda eurosüsteemis
kasutatavad instrumendid ja menetlused, et rakendada seda
poliitikat ühtselt kõikides osalevates liikmesriikides.

(2)

EKP-l on pädevus kehtestada eurosüsteemi ühtse rahapoliitika rakendamiseks vajalikud suunised ja RKPd peavad tegutsema kooskõlas nende suunistega.

(3)

31. augusti 2000. aasta suunise EKP/2000/7 I lisa 6. peatükki eurosüsteemi rahapoliitika instrumentide ja menetluste kohta (1) tuleb muuta kahes suhtes. Esiteks tuleb
täpsustada nõudeid, millele peavad vastama esimese ja teise astme varad, varaga tagatud väärtpaberite osas. Varaga
tagatud väärtpaberid, mis vastavad senistele nõuetele, kuid
mitte uuetele nõuetele, loetakse üleminekuperioodil nõuetele vastavateks. Teiseks tuleb struktureeritud emissiooni
osas täpsustada reeglit, mille alusel arvatakse allutatud võlainstrumendid esimesest astmest välja.

Osalevate liikmesriikide keskpangad edastavad EKP-le hiljemalt
1. märtsiks 2006 dokumentide ja meetmete üksikasjad, millega
kavatsetakse käesolevat suunist järgida.
Artikkel 3
Käesolev suunis jõustub kaks päeva pärast selle vastuvõtmist. Artiklit 1 kohaldatakse alates 1. maist 2006.
Artikkel 4

(1) EÜT L 310, 11.12.2000, lk 1. Suunist on viimati muudetud suunisega
EKP/2005/2 (ELT L 111, 2.5.2005, lk 1).

Käesolev suunis on adresseeritud osalevate liikmesriikide
keskpankadele.
Frankfurt Maini ääres, 30. detsember 2005
EKP nõukogu nimel
EKP president
Jean-Claude TRICHET
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LISA

I lisa muudetakse järgmiselt. (1)

1.

Jao 6.2 kolmanda lõigu esimene jaotis asendatakse järgmisega:

“— Võlainstrumentidel peab olema a) fikseeritud, tingimusteta põhisumma ja b) kupong, millega ei kaasne negatiivne
rahavoog. Lisaks peaks kupong olema üks järgmistest: i) nullkupong; ii) fikseeritud intressimääraga kupong või iii)
ujuva intressimääraga kupong, mis on seotud viiteintressiga. Kupong võib olla seotud emiteerija enda reitingu
muutumisega. Nõuetekohased on ka inflatsioonimääraga indekseeritud võlakirjad. Need omadused peavad püsima kuni kohustuse täitmiseni. (*)

Nõuet a ei kohaldata varaga tagatud väärtpaberite suhtes; erandiks on võlakirjad, mille krediidiasutused on emiteerinud UCITS direktiivi (**) artikli 22 lõike 4 kohaselt (likviidsed panga võlakirjad). Eurosüsteem hindab varaga
tagatud väärtpaberite, v.a likviidsete panga võlakirjade, vastavust järgmistele nõuetele.

Rahavoogu tekitavad varad peavad vastama järgmistele tingimustele:

a)

väärtpaberistamise eriotstarbeline finantsettevõte (special purpose vehicle, SPV) omandab need liikmesriigi seaduse alusel algatajalt (originator) või vahendajalt viisil, mida eurosüsteem käsitleb “tegeliku müügina”, mis kehtib kolmandate isikute suhtes. Sellised varad ei tohi olla kättesaadavad algatajale ja tema võlausaldajatele,
sealhulgas algataja maksejõuetuse korral,

ja

b)

need ei ole tervikuna, osaliselt, praegu või tulevikus krediidiriskiga seotud võlakirjad ega muud samalaadsed
nõuded, mis tulenevad krediidiriski ülekandmisest krediidituletistehingute kaudu.

Eurosüsteemil on õigus nõuda mis tahes kolmandalt isikult (näiteks emitendilt, algatajalt või korraldajalt) mis tahes selgitusi ja/või õiguslikult siduvat kinnitust, mida peetakse vajalikuks varaga tagatud väärtpaberite nõuetelevastavuse hindamiseks.

Varaga tagatud väärtpaberid, mis vastavad suunise EKP/2005/2 nõuetele, kuid ei vasta eespool osutatud nõuetele,
loetakse nõuetele vastavaks üleminekuperioodil kuni 15. oktoobrini 2006.
(*) Esimesest astmest jäetakse välja võlainstrumendid, mis annavad õigusi põhisumma ja/või intressi osas ja mis on
allutatud sama emitendi teiste võlainstrumentide omanike õigustele (või mis on struktureeritud emissioonis allutatud sama emissiooni teistele rühmadele). Rühma (või allrühma) ei loeta sama emissiooni teiste rühmade (või allrühmade) suhtes allutatuks ning seda loetakse “eelistatuks”, kui pärast täitmisele pööramise teate saatmist tehakse
sellele rühmale (või allrühmale) kooskõlas emissiooniprospektis sätestatud maksehierarhiaga makseid (põhisumma ja intressi osas) enne teisi rühmi või allrühmi või see on viimane alusvara, mille suhtes täidetakse kahjunõuet.
(**) Nõukogu 20. detsembri 1985. aasta direktiiv 85/611/EMÜ avatud investeerimisfonde (UCITS) käsitlevate õigus- ja
haldusnormide kooskõlastamise kohta (EÜT L 375, 31.12.1985, lk 3). Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga
2005/1/EÜ (ELT L 79, 24.3.2005, lk 9).”

2.

Jao 6.2 kolmanda lõigu kuuenda jaotise lõppu lisatakse järgmine lause:

“EMP-väliste G10 üksuste poolt emiteeritud varaga tagatud väärtpaberid ei vasta nõuetele.”

(1) Muudatustes järgitakse EKP nõukogu poolt vastu võetud ja EKP kodulehel avaldatud I lisa vormi ja joonealuste märkuste nummerdust.
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Jao 6.3 teise lõigu esimene jaotis asendatakse järgmisega:

“— Võlainstrumentidel (kaubeldavad või mittekaubeldavad) peab olema a) fikseeritud, tingimusteta põhisumma ja
b) kupong, millega ei kaasne negatiivne rahavoog. Lisaks peaks kupong olema üks järgmistest: i) nullkupong; ii)
fikseeritud intressimääraga kupong või iii) ujuva intressimääraga kupong, mis on seotud viiteintressiga. Kupong
võib olla seotud emiteerija enda reitingu muutumisega. Nõuetekohased on ka inflatsioonimääraga indekseeritud
võlakirjad. Need omadused peavad püsima kuni kohustuse täitmiseni.

Nõuet a ei kohaldata varaga tagatud väärtpaberite suhtes; erandiks on võlakirjad, mille krediidiasutused on emiteerinud UCITS direktiivi artikli 22 lõike 4 kohaselt (likviidsed panga võlakirjad). Eurosüsteem hindab varaga tagatud väärtpaberite, v.a likviidsete panga võlakirjade, vastavust järgmistele nõuetele.

Rahavoogu tekitavad varad peavad vastama järgmistele tingimustele:

a)

väärtpaberistamise eriotstarbeline finantsettevõte (special purpose vehicle, SPV) omandab need liikmesriigi seaduse alusel algatajalt (originator) või vahendajalt viisil, mida eurosüsteem käsitleb “tegeliku müügina”, mis kehtib kolmandate isikute suhtes. Sellised varad ei tohi olla kättesaadavad algatajale ja tema võlausaldajatele,
sealhulgas algataja maksejõuetuse korral,

ja

b)

need ei ole tervikuna, osaliselt, praegu või tulevikus krediidiriskiga seotud võlakirjad ega muud samalaadsed
nõuded, mis tulenevad krediidiriski ülekandmisest krediidituletistehingute kaudu.

Eurosüsteemil on õigus nõuda mis tahes kolmandalt isikult (näiteks emitendilt, algatajalt või korraldajalt) mis tahes selgitusi ja/või õiguslikult siduvat kinnitust, mida peetakse vajalikuks varaga tagatud väärtpaberite nõuetelevastavuse hindamiseks.

Varaga tagatud väärtpaberid, mis vastavad suunise EKP/2005/2 nõuetele, kuid ei vasta eespool osutatud nõuetele,
loetakse nõuetele vastavaks üleminekuperioodil kuni 15. oktoobrini 2006.”

4.

6. peatüki tabeli 4 joonealused märkused 1 ja 2 asendatakse järgmisega:

“(1) Neil peab olema nii a) fikseeritud, tingimusteta põhisumma kui ka b) kupong, millega ei kaasne negatiivne rahavoog. Lisaks peaks kupong olema üks järgmistest: i) nullkupong; ii) fikseeritud intressimääraga kupong või iii) ujuva intressimääraga kupong, mis on seotud viiteintressiga. Kupong võib olla seotud emiteerija enda reitingu
muutumisega. Nõuetekohased on ka inflatsioonimääraga indekseeritud võlakirjad. Need omadused peavad püsima kuni kohustuse täitmiseni.

Nõuet a ei kohaldata varaga tagatud väärtpaberite suhtes; erandiks on võlakirjad, mille krediidiasutused on emiteerinud UCITS direktiivi artikli 22 lõike 4 kohaselt (likviidsed panga võlakirjad). Eurosüsteem hindab varaga tagatud väärtpaberite, v.a likviidsete panga võlakirjade, vastavust järgmistele nõuetele.

Rahavoogu tekitavad varad peavad vastama järgmistele tingimustele:

a)

väärtpaberistamise eriotstarbeline finantsettevõte (special purpose vehicle, SPV) omandab need liikmesriigi seaduse alusel algatajalt (originator) või vahendajalt viisil, mida eurosüsteem käsitleb “tegeliku müügina”, mis kehtib kolmandate isikute suhtes. Sellised varad ei tohi olla kättesaadavad algatajale ja tema võlausaldajatele,
sealhulgas algataja maksejõuetuse korral,

ja

b)

need ei ole tervikuna, osaliselt, praegu või tulevikus krediidiriskiga seotud võlakirjad ega muud samalaadsed
nõuded, mis tulenevad krediidiriski ülekandmisest krediidituletistehingute kaudu.
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Eurosüsteemil on õigus nõuda mis tahes kolmandalt isikult (näiteks emitendilt, algatajalt või korraldajalt) mis tahes selgitusi ja/või õiguslikult siduvat kinnitust, mida peetakse vajalikuks varaga tagatud väärtpaberite nõuetelevastavuse hindamiseks.
Varaga tagatud väärtpaberid, mis vastavad suunise EKP/2005/2 nõuetele, kuid ei vasta eespool osutatud nõuetele,
loetakse nõuetele vastavaks üleminekuperioodil kuni 15. oktoobrini 2006.
(2)

Esimesest astmest jäetakse välja võlainstrumendid, mis annavad õigusi põhisumma ja/või intressi osas ja mis on
allutatud sama emitendi teiste võlainstrumentide omanike õigustele (või mis on struktureeritud emissioonis allutatud sama emissiooni teistele rühmadele). Rühma (või allrühma) ei loeta sama emissiooni teiste rühmade (või allrühmade) suhtes allutatuks ning seda loetakse “eelistatuks”, kui pärast täitmisele pööramise teate saatmist tehakse
sellele rühmale (või allrühmale) kooskõlas emissiooniprospektis sätestatud maksehierarhiaga makseid (põhisumma ja intressi osas) enne teisi rühmi või allrühmi või see on viimane alusvara, mille suhtes täidetakse kahjunõuet.”
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