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EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS
(2012. gada 28. jūnijs),
ar ko groza Lēmumu ECB/2011/25 par papildu pagaidu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas
refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību
(ECB/2012/11)
(2012/359/ES)
EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

“3. pants
Ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru pieņemšana

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši
tā 127. panta 2. punkta pirmo ievilkumu,
ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas
Centrālās bankas Statūtus un jo īpaši to 3.1. panta pirmo ievil
kumu un 18.2. pantu,
tā kā:
(1)

(2)

(3)

(4)

Saskaņā ar Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas
Centrālās bankas Statūtu 18.1. pantu Eiropas Centrālā
banka (ECB) un to dalībvalstu nacionālās centrālās
bankas, kuru valūta ir euro (turpmāk – “NCB”), var
veikt kredītoperācijas ar kredītiestādēm un citiem tirgus
dalībniekiem, aizdodot pret atbilstošu nodrošinājumu.
Kritēriji, kas nosaka nodrošinājuma atbilstību Eurosis
tēmas monetārās politikas operāciju mērķiem, noteikti
I pielikumā 2011. gada 20. septembra Pamatnostādnei
ECB/2011/14 par Eurosistēmas monetārās politikas
instrumentiem un procedūrām (1).
ECB Padome uzskata, ka, lai uzlabotu likviditātes nodro
šināšanu Eurosistēmas monetārās politikas operāciju darī
juma partneriem, jāpaplašina kritēriji, ar kuru palīdzību
nosaka, vai ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri ir atbil
stošs nodrošinājums Eurosistēmas monetārās politikas
operācijās.
Šādi pasākumi tiks piemēroti uz laiku, līdz brīdim, kad
ECB Padome uzskatīs, ka finanšu sistēmas stabilitāte ļauj
piemērot Eurosistēmas monetārās politikas operāciju
parasto regulējumu.
Tādēļ attiecīgi jāgroza 2011. gada 14. decembra Lēmumu
ECB/2011/25 par papildu pagaidu pasākumiem attiecībā
uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinā
juma atbilstību (2),

1.
Papildus ar aktīviem nodrošinātiem vērtspapīriem, kas ir
atbilstoši saskaņā ar Pamatnostādnes ECB/2011/14 I pieli
kuma 6. sadaļu, ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri, kas neat
bilst Pamatnostādnes ECB/2011/14 I pielikuma 6.3.2. sadaļas
kredītnovērtējuma prasībām, bet atbilst visiem pārējiem kritē
rijiem, ko ar aktīviem nodrošinātiem vērtspapīriem piemēro
saskaņā ar Pamatnostādni ECB/2011/14, ir atbilstošs nodro
šinājums Eurosistēmas monetārās politikas operācijām ar
nosacījumu, ka emisijas brīdī un jebkurā brīdī pēc tam šiem
vērtspapīriem ir vismaz divi BBB (*) reitingi. Tie atbilst arī
šādām prasībām:

a) naudas plūsmu radošie aktīvi, kas nodrošina ar aktīviem
nodrošinātos vērtspapīrus, ir šādu aktīvu grupu aktīvi: i)
mājokļa hipotēkas; ii) kredīti maziem un vidējiem uzņē
mumiem (MVU); iii) komercsektora hipotēkas; iv) kredīti
automašīnu iegādei; v) līzings un patēriņa kredīti;

b) naudas plūsmu radošajos aktīvos netiek jaukti dažādu
aktīvu grupu aktīvi;

c) naudas plūsmu radošie aktīvi, kas nodrošina ar aktīviem
nodrošinātos vērtspapīrus, neietver kredītus, kas:

i) ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru emisijas laikā
nenes ienākumus;

ii) nenes ienākumus laikā, kad tiek iekļauti ar aktīviem
nodrošinātos vērtspapīros to atlikušā termiņa laikā,
piem., aizvietojot vai aizstājot naudas plūsmu radošos
aktīvus;

iii) jebkurā laikā ir strukturēti, sindicēti vai izsniegti,
izmantojot aizņemtus līdzekļus (“leveraged”);

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants
Grozījums

d) ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru darījuma dokumenti
ietver noteikumus par apkalpošanas nepārtrauktību.

Lēmuma ECB/2011/25 3. pantu aizstāj ar šādu:
(1 )

OV L 331, 14.12.2011., 1. lpp.
(2) OV L 341, 22.12.2011., 65. lpp.

2.
1. punktā minētajiem ar aktīviem nodrošinātajiem vērt
spapīriem, kam ir vismaz divi A (**) reitingi, piemēro 16 %
novērtējuma diskontu.
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3.
1. punktā minētajiem ar aktīviem nodrošinātajiem vērt
spapīriem, kam nav vismaz divu A reitingu, piemēro šādus
novērtējuma diskontus: a) ar aktīviem nodrošinātiem vērtspa
pīriem, ko nodrošina komercsektora hipotēkas, piemēro 32 %
novērtējuma diskontu, bet b) visiem pārējiem ar aktīviem
nodrošinātiem vērtspapīriem piemēro 26 % novērtējuma
diskontu.
4.
Darījuma partneris nevar kā nodrošinājumu iesniegt ar
aktīviem nodrošinātus vērtspapīrus, kas ir atbilstoši saskaņā ar
1. punktu, ja darījuma partneris vai trešā persona, ar kuru
tam ir ciešas saites, ir procenta likmju riska ierobežošanas
pakalpojumu sniedzējs attiecībā uz ar aktīviem nodrošināta
jiem vērtspapīriem.
5.
Šajā pantā terminu “mazais uzņēmums” un “vidējais
uzņēmums” nozīme atbilst tai, kas noteikta Komisijas
2003. gada 6. maija Ieteikumā 2003/361/EK par mikrouzņē
mumu, mazo un vidējo uzņēmumu definīciju (***).
6.
NCB kā nodrošinājumu Eurosistēmas monetārās poli
tikas operācijās var pieņemt ar aktīviem nodrošinātus vērt
spapīrus, kuru pamatā esošie aktīvi ietver mājokļa hipotēkas
vai kredītus MVU un kuri neatbilst Pamatnostādnes
ECB/2011/14 I pielikuma 6.3.2. sadaļas kredītnovērtējuma
prasībām, kā arī šī panta 1. punkta a)–d) apakšpunkta un
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4. punkta prasībām, bet atbilst visiem kritērijiem, ko ar aktī
viem nodrošinātiem vērtspapīriem piemēro saskaņā ar Pamat
nostādni ECB/2011/14, ja šiem vērtspapīriem ir vismaz divi
BBB reitingi. Šādi ar aktīviem nodrošinātie vērtspapīri var būt
tikai tādi, kas emitēti pirms 2012. gada 20. jūnija, un tiem
piemēro 32 % novērtējuma diskontu.
___________
(*) “BBB” ir vismaz Moody's “Baa3”, Fitch vai Standard &
Poor's “BBB–” vai DBRS “BBB” reitings.
(**) “A” ir vismaz Moody's “A3”, Fitch vai Standard & Poor's
“A–” vai DBRS “AL” reitings.
(***) OV L 124, 20.5.2003., 36. lpp.”
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Stāšanās spēkā
Šis lēmums stājas spēkā 2012. gada 29. jūnijā.

Frankfurtē pie Mainas, 2012. gada 28. jūnijā
ECB prezidents
Mario DRAGHI

