L 34/18

ET

Euroopa Liidu Teataja

5.2.2013

SUUNISED
EUROOPA KESKPANGA SUUNIS,
23. jaanuar 2013,
millega muudetakse suunist EKP/2012/18 täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses eurosüsteemi
refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega
(EKP/2013/2)
(2013/74/EL)
EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA SUUNISE:

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eelkõige selle
artikli 127 lõike 2 esimest taanet,

Artikkel 1
Muudatus
Suunise EKP/2012/18 artikkel 2 asendatakse järgmisega:

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Kesk
panga põhikirja, eelkõige selle artikli 3.1 esimest taanet ning
artikleid 12.1, 14.3 ja 18.2,

ning arvestades järgmist:

(1)

(2)

(3)

2. augusti 2012. aasta suunise EKP/2012/18 (täiendavate
ajutiste meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantsee
rimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega) (1) artikli 2
kohaselt võib eurosüsteem teatavatel tingimustel otsus
tada, et osapooled võivad enne tähtaja lõppemist vähen
dada teatavate pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioo
nide mahtu või need lõpetada (sellisele mahu vähenda
misele või lõpetamisele osutatakse edaspidi kui „ennetäht
aegsele tagasimaksele”). Artikkel 2 sätestab veel, et enne
tähtaegse tagasimakse tingimused avaldatakse vastava
pakkumise teates või muul eurosüsteemi poolt kohaseks
peetaval viisil.

Ennetähtaegse tagasimakse menetlust tuleb osapoolte
jaoks täiendavalt täpsustada, et tagada samade tingimuste
kohaldamine ennetähtaegse tagasimakse osas kõikide
keskpankade poolt liikmesriikides, mille rahaühik on
euro (edaspidi „RKPd”). Eelkõige tuleb kohaldada raha
trahvide korda, mis on sätestatud 20. septembri 2011.
aasta suunise EKP/2011/14 (eurosüsteemi rahapoliitika
instrumentide ja menetluste kohta) (2) I lisa 6. liites, kui
osapooled ei ole osaliselt või täielikult arveldust, mille
osas nad ennetähtaegset tagasimakset taotlesid, RKP-le
tähtaegselt teostanud.

Seetõttu tuleb suunist EKP/2012/18 muuta,

(1) ELT L 218. 15.8.2012, lk 20.
(2) ELT L 331, 14.12.2011, lk 1.

„Artikkel 2
Võimalus lõpetada pikemaajalisi refinantseerimisoperat
sioone või vähendada nende mahtu
1.
Eurosüsteem võib otsustada teatavatel tingimustel, et
osapooled võivad enne tähtaja lõppemist vähendada teatavate
pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide mahtu või need
lõpetada (sellisele mahu vähendamisele või lõpetamisele
osutatakse edaspidi kui „ennetähtaegsele tagasimaksele”).
Pakkumise teates täpsustatakse, kas kõnealuse operatsiooni
puhul on ennetähtaegselt võimalik mahtu vähendada või
lõpetada, samuti täpsustatakse, millisest kuupäevast võib
neid võimalusi kasutada. Seda teavet võib edastada ka muul
eurosüsteemi poolt kohaseks peetaval viisil.

2.
Osapool võib kasutada võimalust ennetähtaegselt
vähendada pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide
mahtu või need lõpetada, teatades vähemalt ühe nädala
enne ennetähtaegse tagasimakse kuupäeva asjaomasele RKPle ette summa, mille ta kavatseb ennetähtaegse tagasimakse
menetluses tagasi maksta, ning kuupäeva, mil ta kavatseb
ennetähtaegse tagasimakse teha. Kui eurosüsteem ei ole ette
näinud teisiti, võib ennetähtaegset tagasimakset teha päevadel,
mis langevad kokku eurosüsteemi põhiliste refinantseerimis
operatsioonide arveldamise päevadega, kui osapool on koos
kõlas käesoleva lõikega vähemalt ühe nädala enne seda
kuupäeva ette teatanud.

3.
Lõikes 2 osutatud teade on osapoolele siduv üks nädal
enne selles osutatud ennetähtaegse tagasimakse kuupäeva. Kui
osapool ei ole ennetähtaegse tagasimakse menetluses maks
tavat summat osaliselt või täielikult õigeaegselt arveldanud,
võib kohaldada suunise EKP/2011/14 I lisa 6. liites sätestatud
rahatrahvi. 6. liite 1 punkti sätteid pakkumisoperatsioonidega
seotud rikkumiste kohta kohaldatakse siis, kui osapool ei
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ole summat osaliselt või täielikult lõikes 2 osutatud ennetäht
aegse tagasimakse tähtpäevaks arveldanud. Rahatrahvi kohal
damine ei piira RKP õigust kasutada muid meetmeid, mis on
sätestatud kohustuste täitmatajätmise puhuks suunise
EKP/2011/14 II lisas.”
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Artikkel 3
Adressaadid
Käesolev suunis on adresseeritud kõikidele eurosüsteemi kesk
pankadele.

Artikkel 2
Jõustumine ja rakendamine
1.

Käesolev suunis jõustub sellest RKPdele teatamise päeval.

2.
RKPd võtavad meetmed, mis on vajalikud käesoleva
suunise järgimiseks, ja kohaldavad neid alates 7. märtsist
2013. Nad teatavad EKP-le nende meetmetega seotud dokumen
tidest ja meetmetega seonduvatest asjaoludest hiljemalt 21. veeb
ruariks 2013.

Frankfurt Maini ääres, 23. jaanuar 2013

EKP nõukogu nimel
EKP president
Mario DRAGHI

