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PAMATNOSTĀDNES
EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE
(2010. gada 4. marts),
ar ko groza Pamatnostādni ECB/2000/7 par Eurosistēmas monetārās politikas instrumentiem un
procedūrām
(ECB/2010/1)
(2010/154/ES)
EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

(3)

Grozījumi 2000. gada 31. augusta Pamatnostādnē
ECB/2000/7 par Eurosistēmas monetārās politikas instru
mentiem un procedūrām (1) jāveic, lai īstenotu ECB
Padomes 2009. gada 22. oktobra lēmumu,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši
tā 127. panta 2. punkta pirmo ievilkumu,
IR PIEŅĒMUSI ŠO PAMATNOSTĀDNI.

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas
Centrālās bankas Statūtus (turpmāk – “ECBS Statūti”) un jo
īpaši to 12.1. pantu un 14.3. pantu saistībā ar 3.1. panta
pirmo ievilkumu, 18.2. pantu un 20. panta pirmo daļu,

1. pants
Grozījumi Pamatnostādnes ECB/2000/7 I pielikumā
Šādu ievilkumu iekļauj 6.3.2. sadaļā pēc pirmā ievilkuma par
ECAI kredītnovērtējumu:

tā kā:

(1)

Vienotas monetārās politikas īstenošanai jānosaka instru
menti un procedūras, kas jāizmanto Eurosistēmai, ko
veido dalībvalstu, kuru valūta ir euro (turpmāk – “iesais
tītās dalībvalstis”), nacionālās centrālas bankas (NCB) un
Eiropas Centrālā banka (ECB), lai visās iesaistītajās dalīb
valstīs šādu politiku īstenotu vienoti.

(2)

Nesenie notikumi ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru
tirgos radījuši nepieciešamību grozīt Eurosistēmas kredītu
novērtējuma sistēmu (ECAF), lai nodrošinātu, ka tiek
pildītas Eurosistēmas prasības par visu atbilstošo nodro
šinājumu atbilstību augstiem kredītstandartiem. Jo īpaši
nepieciešams grozīt kredītreitinga prasības ar aktīviem
nodrošinātiem vērtspapīriem, lai tie atbilstu izmantošanai
Eurosistēmas kredītoperācijās, pildot ECBS Statūtu
18.1. panta prasību, kas nosaka, ka kredītoperācijas ar
kredītiestādēm un citiem tirgus dalībniekiem veic,
aizdodot pret no Eurosistēmas monetārās politikas
viedokļa pietiekamu nodrošinājumu. Turklāt grozījumi
tiek veikti arī ar mērķi veicināt ar aktīviem nodrošinātu
vērtspapīru tirgus pienācīgas darbības atjaunošanos.

“— ECAI kredītnovērtējums ar aktīviem nodrošinātiem vērtspapī
riem: ar aktīviem nodrošinātiem vērtspapīriem, kas
emitēti 2010. gada 1. martā vai pēc tā, Eurosistēma
pieprasa vismaz divus atzītu ECAI kredītnovērtējumus
attiecīgajai emisijai. Lai noteiktu šo ar aktīviem nodro
šināto vērtspapīru atbilstību, piemēro “otrā labākā”
noteikumu, kas nozīmē, ka ne tikai vislabākajam
ECAI kredītnovērtējumam, bet arī otram labākajam
pieejamajam ECAI kredītnovērtējumam jāatbilst ar aktī
viem nodrošinātu vērtspapīru kredītspējas slieksnim.
Pamatojoties uz šo principu, Eurosistēma pieprasa
abiem kredītnovērtējumiem būt “AAA”/“Aaa” līmenī
emisijas brīdī un “A” līmenī vērtspapīra pastāvēšanas
laikā, lai vērtspapīru uzskatītu par atbilstošu.

No 2011. gada 1. marta visiem ar aktīviem nodrošinā
tiem vērtspapīriem neatkarīgi no to emisijas datuma
jābūt vismaz diviem atzītu ECAI kredītnovērtējumiem
attiecīgajai emisijai, un tiem jāizpilda “otrā labākā”
noteikums, lai vērtspapīrus arī turpmāk uzskatītu par
atbilstošiem.
(1) OV L 310, 11.12.2000., 1. lpp.
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Pirms 2010. gada 1. marta emitētiem ar aktīviem
nodrošinātiem vērtspapīriem, kam ir tikai viens kredīt
novērtējums, līdz 2011. gada 1. martam papildus
jāsaņem otrs kredītnovērtējums. Pirms 2009. gada
1. marta emitētiem ar aktīviem nodrošinātiem vērtspa
pīriem abiem kredītnovērtējumiem jāatbilst “A”
līmenim vērtspapīra pastāvēšanas laikā. Ar aktīviem
nodrošinātiem vērtspapīriem, kas emitēti laikā no
2009. gada 1. marta līdz 2010. gada 28. februārim,
pirmajam kredītnovērtējumam jāatbilst “AAA”/“Aaa”
līmenim emisijas brīdī un “A” līmenim vērtspapīra
pastāvēšanas laikā, bet otrajam kredītnovērtējumam
jāatbilst “A” līmenim gan emisijas brīdī (*), gan vērtspa
pīra pastāvēšanas laikā.
ECB publicē kredītspējas slieksni visām atzītajām ECAI,
kā minēts 6.3.1. sadaļā (**).
___________
(*) Attiecībā uz otro šiem ar aktīviem nodrošinātiem
vērtspapīriem prasīto ECAI reitingu “kredītnovērtē
jums emisijas brīdī” nozīmē kredītnovērtējumu
brīdī, kad to pirmoreiz sniedza vai publicēja ECAI.
(**) Šī informācija publicēta ECB interneta lapā (www.
ecb.europa.eu).”
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2. pants
Stāšanās spēkā
Šī pamatnostādne stājas spēkā 2010. gada 1. martā.

3. pants
Adresāti
1.

Šī pamatnostādne ir adresēta iesaistīto dalībvalstu NCB.

2.
Šā panta 1. punktā norādītās NCB līdz 2010. gada
11. martam nosūta ECB īstenošanas pasākumus, ar kuru palī
dzību tās gatavojas nodrošināt atbilstību šai pamatnostādnei.

Frankfurtē pie Mainas, 2010. gada 4. martā

ECB Padomes vārdā –
ECB prezidents
Jean-Claude TRICHET

