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GAIRĖS
EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS
2010 m. kovo 4 d.
iš dalies keičiančios Gaires ECB/2000/7 dėl Eurosistemos pinigų politikos priemonių ir procedūrų
(ECB/2010/1)
(2010/154/ES)
EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

(3)

Siekiant įgyvendinti 2009 m. spalio 22 d. ECB valdan
čiosios tarybos sprendimą, būtina iš dalies pakeisti
2000 m. rugpjūčio 31 d. Gaires ECB/2000/7 dėl Euro
sistemos pinigų politikos priemonių ir procedūrų (1),

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

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos
centrinio banko statutą (toliau – ECBS statutas), ypač į jo
12 straipsnio 1 dalį ir 14 straipsnio 3 dalį kartu su 3 straipsnio
1 dalies pirmąja įtrauka, 18 straipsnio 2 dalimi ir 20 straipsnio
pirmąja dalimi,

1 straipsnis
Gairių ECB/2000/7 I priedo daliniai pakeitimai
6.3.2 skirsnyje po pirmosios įtraukos „IKVI kredito vertinimas“
įterpiama ši įtrauka:

kadangi:

(1)

Siekiant bendros pinigų politikos reikia apibrėžti prie
mones ir procedūras, kuriomis naudosis Eurosistema,
susidedanti iš valstybių narių, kurių valiuta yra euro
(toliau – dalyvaujančios valstybės narės) nacionalinių
centrinių bankų (NCB) ir Europos centrinio banko
(ECB), kad įgyvendintų tokią politiką vienodu būdu visose
dalyvaujančiose valstybėse narėse.

(2)

Dėl paskutinių pokyčių turtu užtikrintų vertybinių
popierių rinkose būtina iš dalies pakeisti Eurosistemos
kredito vertinimo sistemą (EKVS), siekiant užtikrinti,
kad būtų laikomasi Eurosistemos griežtų kredito stan
dartų reikalavimo, kuris taikomas visam tinkamam
įkaitui. Ypač būtina iš dalies pakeisti turtu užtikrintų
vertybinių popierių, kuriuos būtų galima naudoti Eurosis
temos kredito operacijose, įvertinimo reikalavimus
siekiant įvykdyti ECBS statuto 18 straipsnio 1 dalies
reikalavimą, kad kredito operacijos su kredito įstaigomis
ir kitais rinkos dalyviais būtų užtikrintos pakankamu įkei
timu Eurosistemos pinigų politikos požiūriu. Be to, dali
niais pakeitimais siekiama dar labiau prisidėti prie turtu
užtikrintų vertybinių popierių rinkos tinkamo veikimo
atkūrimo.

„— Turtu užtikrintų vertybinių popierių IKVI kredito vertinimas:
Turtu užtikrintiems vertybiniams popieriams, išleis
tiems 2010 m. kovo 1 d. arba vėliau, Eurosistema
reikalauja ne mažiau kaip dviejų kredito vertinimų iš
bet kurių pripažintų IKVI konkrečiai emisijai. Šių turtu
užtikrintų vertybinių popierių tinkamumui apibrėžti
taikoma „antro geriausio taisyklė“, kuri reiškia, kad
turtu užtikrintų vertybinių popierių kredito kokybės
minimalią ribą turi atitikti ne tik geriausias, bet ir
antras geriausias esamas IKVI kredito vertinimas.
Pagal šią taisyklę, kad vertybiniai popieriai būtų
tinkami, Eurosistema reikalauja, kad abu kredito verti
nimai būtų „AAA“/„Aaa“ lygio emisijos metu ir „vienos
A“ lygio per visą vertybinio popieriaus gyvavimo
trukmę.

Kad vertybiniai popieriai išliktų tinkami, nuo 2011 m.
kovo 1 d. visi turtu užtikrinti vertybiniai popieriai,
nesvarbu, kada jie buvo išleisti, privalo turėti ne mažiau
kaip du kredito vertinimus iš bet kurių pripažintų IKVI
konkrečiai emisijai ir turi būti vykdoma antro geriausio
taisyklė.
(1) OL L 310, 2000 12 11, p. 1.
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Turtu užtikrintų vertybinių popierių, išleistų iki
2010 m. kovo 1 d., kurie turi tik vieną kredito verti
nimą, atveju antras kredito vertinimas turi būti papil
domai gautas iki 2011 m. kovo 1 d. Turtu užtikrintų
vertybinių popierių, išleistų iki 2009 m. kovo 1 d., abu
kredito vertinimai turi atitikti „vienos A“ lygį per visą
vertybinio popieriaus gyvavimo trukmę. Turtu užtik
rintų vertybinių popierių, išleistų nuo 2009 m. kovo
1 d. iki 2010 m. vasario 28 d., pirmasis kredito verti
nimas turi atitikti „AAA“/„Aaa“ lygį emisijos metu ir
„vienos A“ lygį per visą vertybinio popieriaus gyvavimo
trukmę, o antrasis kredito vertinimas turi atitikti
„vienos A“ lygį ir emisijos metu (*), ir per visą verty
binio popieriaus gyvavimo trukmę.
ECB skelbia kredito kokybės minimalią ribą bet kuriai
pripažintai IKVI kaip nustatyta 6.3.1 skirsnyje (**).
___________
(*) Reikalaujamo antrojo IKVI reitingo tų TUVP
atžvilgiu „kredito vertinimas emisijos metu“ reiškia
kredito vertinimą, IKVI išleistą arba paskelbtą
pirmą kartą.
(**) Ši informacija skelbiama ECB svetainėje (www.ecb.
europa.eu).“
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2 straipsnis
Įsigaliojimas
Šios gairės įsigalioja 2010 m. kovo 1 d.

3 straipsnis
Adresatai
1.

Šios gairės skirtos dalyvaujančių valstybių narių NCB.

2.
1 dalyje nurodyti NCB iki 2010 m. kovo 11 d. atsiunčia
ECB priemones, kuriomis jie ketina laikytis šių gairių.

Priimta Frankfurte prie Maino 2010 m. kovo 4 d.

ECB valdančiosios tarybos vardu
ECB pirmininkas
Jean-Claude TRICHET

