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SUUNISED
EUROOPA KESKPANGA SUUNIS,
4. märts 2010,
millega muudetakse suunist EKP/2000/7 eurosüsteemi rahapoliitika instrumentide ja menetluste
kohta
(EKP/2010/1)
(2010/154/EL)
EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

(3)

EKP nõukogu 22. oktoobri 2009. aasta otsuse rakenda
miseks tuleb muuta 31. augusti 2000. aasta suunist
EKP/2000/7 eurosüsteemi rahapoliitika instrumentide ja
menetluste kohta (1),

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eelkõige selle
artikli 127 lõike 2 esimest taanet,
ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA SUUNISE:

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Kesk
panga põhikirja (edaspidi „EKPSi põhikiri”), eelkõige selle artik
leid 12.1 ja 14.3 koosmõjus artikli 3.1 esimese taandega, artik
liga 18.2 ja artikli 20 esimese lõiguga,

Artikkel 1
Suunise EKP/2000/7 I lisa muutmine
Punkti 6.3.2 lisatakse pärast lõiku „Reitinguagentuuri krediidi
hinnang” järgmine lõik:

ning arvestades järgmist:

(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)

Hiljutistest muutustest varaga tagatud väärtpaberite
turgudel tuleneb vajadus muuta eurosüsteemi krediidi
hindamise raamistikku (Eurosystem credit assessment frame
work, ECAF), et tagada eurosüsteemi nõude täitmine
seoses kõikide kõlblike tagatise kõrge krediidistandardiga.
Eelkõige tuleb muuta varaga tagatud väärtpaberite reitin
gunõudeid, et need vastaksid eurosüsteemi krediiditehin
gute tingimustele ja EKPSi põhikirja artiklile 18.1, mille
kohaselt peavad krediidiasutuste ja muude turul osaleja
tega tehtavad tehingu olema piisavalt tagatud eurosüs
teemi rahapoliitika seisukohast. Lisaks eelnevale on
muudatuste eesmärgiks täiendavalt kaasa aidata varaga
tagatud väärtpaberite turu taastamisele.

„— Reitinguagentuuri krediidihinnang varaga tagatud väärtpabe
ritele: 1. märtsil 2010 või pärast seda emiteeritud
varaga tagatud väärtpaberite osas nõuab eurosüsteem,
et emissioonile oleks antud vähemalt kaks krediidihin
nangut mis tahes vastuvõetava reitinguagentuuri poolt.
Varaga tagatud väärtpaberite kõlblikkuse hindamisel
kohaldatakse reeglit „paremuselt teine”, mille kohaselt
peab varaga tagatud väärtpaberite krediidikvaliteedi
künnisele vastama ka paremuselt teine reitinguagen
tuuri krediidihinnang. Sellest reeglist tulenevalt peab
eurosüsteem kõlblikuks väärtpabereid, mille mõlemad
krediidihinnangud on „AAA”/„Aaa” emissioonil ja „üks
A” väärtpaberi tähtaja jooksul.

Alates 1. märtsist 2011 peab kõikide varaga tagatud
väärtpaberite suhtes, olenemata nende emissiooni
kuupäevast, olema emissiooni osas antud vähemalt
kaks krediidihinnangut mis tahes vastuvõetava reitin
guagentuuri poolt ning selleks, et väärtpaberid
vastaksid endiselt tingimustele, peavad nad olema koos
kõlas „paremuselt teise” reegliga.
(1) EÜT L 310, 11.12.2000, lk 1.
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Juhul kui varaga tagatud väärtpaberid on emiteeritud
enne 1. märtsi 2010 ja nende suhtes on antud ainult
üks krediidihinnang, tuleb enne 1. märtsi 2011 täien
davalt saada teine krediidihinnang. Enne 1. märtsi
2009 emiteeritud varaga tagatud väärtpaberite osas
peavad mõlemad krediidihinnangud olema „üks A”
väärtpaberi tähtaja jooksul. Varaga tagatud väärtpabe
rite osas, mis on emiteeritud ajavahemikus 1. märtsist
2009 kuni 28. veebruarini 2010, peab parem krediidi
hinnang vastama „AAA”/„Aaa” tasemele emissioonil ja
„üks A” tasemele väärtpaberi tähtaja jooksul ning teine
krediidihinnang peab vastama „üks A” tasemele nii
emissioonil (*) kui ka väärtpaberi tähtaja jooksul.
Krediidikvaliteedi künnised vastuvõetavate reitinguagen
tuuride jaoks avaldab EKP kooskõlas punktiga
6.3.1 (**).
___________
(*) Reitinguagentuuri teise nõutava reitingu osas
tähendab varaga tagatud väärtpaberi emissioonil
antud krediidihinnang seda krediidihinnangut,
mille reitinguagentuur andis või avaldas esimesena.
(**) See teave on avaldatud EKP kodulehel (www.ecb.
europa.eu).”
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Artikkel 2
Jõustumine
Käesolev suunis jõustub 1. märtsil 2010.

Artikkel 3
Adressaadid
1.
Käesolev suunis on adresseeritud osalevate liikmesriikide
keskpankadele.

2.
Lõikes 1 osutatud RKPd edastavad EKP-le hiljemalt
11. märtsiks 2010 meetmete kava käesoleva suunise järgimi
seks.

Frankfurt Maini ääres, 4. märts 2010

EKP nõukogu nimel
EKP president
Jean-Claude TRICHET

