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SUUNISED
EUROOPA KESKPANGA SUUNIS,
10. oktoober 2012,
millega muudetakse suunist EKP/2012/18 täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses eurosüsteemi
refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega
(EKP/2012/23)
(2012/641/EL)
takse eurosüsteemi rahapoliitika operatsioonides tagati
sena kasutatava vara kõlblikkus, ning kõlbliku varana
rahapoliitika operatsioonides vastu võtta ka turukõlblikke
võlainstrumente, mis on vääringustatud Inglise naelades,
jeenides või USA dollarites. Nende turukõlblike võlainst
rumentide suhtes tuleb kohaldada väärtuse allahindlust,
mis kajastaks asjaomase vahetuskursi volatiilsust minevi
kus.

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

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

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Kesk
panga põhikirja, eelkõige selle artikleid 12.1 ja 14.3 koosmõjus
artikli 3.1 esimese taandega ja artikliga 18.2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga
põhikirja artikli 18.1 kohaselt võivad Euroopa Keskpank
(EKP) ja selliste liikmesriikide keskpangad, mille rahaühik
on euro (edaspidi „RKPd”), teha krediiditehinguid kredii
diasutustega ja muude turul osalejatega, kui laen on
piisavalt tagatud. Tagatiskõlblikkuse kriteeriumid eurosüs
teemi rahapoliitika operatsioonide jaoks on sätestatud
20. septembri 2011. aasta suunise EKP/2011/14 (euro
süsteemi rahapoliitika instrumentide ja menetluste
kohta) (1) I lisas. Täiendavad ajutised meetmed seoses
tagatise kõlblikkusega on sätestatud 2. augusti 2012.
aasta suunises EKP/2012/18 täiendavate ajutiste meet
mete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperat
sioonide ja tagatise kõlblikkusega ning millega
muudetakse suunist EKP/2007/9 (2).

(4)

Neid täiendavaid meetmeid tuleb kohaldada ajutiselt, kuni
EKP nõukogu ei pea neid enam vajalikuks rahapoliitika
kohase ülekandemehhanismi jaoks. Seetõttu tuleb need
sätestada, muutes suunist EKP/2012/18,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA SUUNISE:

Artikkel 1
Muudatused
Suunist EKP/2012/18 muudetakse järgmiselt:

1) Artikkel 1 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 1
Täiendavad meetmed seoses
ratsioonide ja kõlbliku tagatisega

(2)

(3)

Suunise EKP/2011/14 I lisa punkti 1.6 kohaselt võib EKP
nõukogu eurosüsteemi rahapoliitika operatsioonide teos
tamise instrumente, tingimusi, kriteeriume ja menetlusi
igal ajal muuta. Punkti 6.3.1 kohaselt jätab eurosüsteem
endale õiguse mis tahes asjakohaseks peetava teabe
põhjal välja selgitada, kas emissioon, emitent, krediidi
saaja või garant vastavad tema rangetele krediidistandar
ditele.

Selleks et suurendada likviidsuse andmist eurosüsteemi
rahapoliitika operatsioonide osapooltele, otsustas EKP
nõukogu ajutiselt laiendada kriteeriume, millega määra

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

refinantseerimisope

1.
Käesolevas suunises sätestatud eurosüsteemi rahapolii
tika operatsioonide teostamise reegleid ja tagatise kõlblikkuse
kriteeriume, mida on täpsustatud lõikes 2, kohaldatakse
koosmõjus suunisega EKP/2011/14.

2.
Ainult käesoleva suunise artikleid 3, 5 ja 5a kohalda
takse välisvaluutas vääringustatud tagatiste suhtes.

3.
Käesoleva suunise ja suunise EKP/2011/14 riigisisese
RKP rakendusakti vastuolu korral kohaldatakse käesolevat
suunist. RKPd kohaldavad endiselt muutmata kujul suunise
EKP/2011/14 kõiki sätteid, kui käesolevas suunises ei ole
sätestatud teisiti.”;
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Artikkel 3

2) lisatakse järgmine artikkel 5a:

Jõustumine

„Artikkel 5a
Inglise naelades, jeenides või USA dollarites
vääringustatud teatavate varade võtmine kõlblikuks
tagatiseks
1.
Suunise EKP/2011/14 I lisa punktis 6.2.1 kirjeldatud
turukõlblikud võlainstrumendid, mis on vääringustatud
Inglise naelades, jeenides või USA dollarites, on kõlblikuks
tagatiseks eurosüsteemi rahapoliitika operatsioonides järg
mistel tingimustel: a) need on emiteeritud, neid hoitakse ja
arveldatakse euroalal; b) emitent on asutatud Euroopa Majan
duspiirkonnas ja c) need täidavad kõiki muid EKP/2011/14 I
lisa punktis 6.2.1 sätestatud kõlblikkuskriteeriume.
2.
Nende turukõlblike võlainstrumentide suhtes peab
eurosüsteem kohaldama järgmist väärtuse allahindamist: a)
16 % allahindlus Inglise naelades või USA dollarites väärin
gustatud varade osas ja b) 26 % jeenides vääringustatud
varade osas.”

1.
Käesolev suunis jõustub kaks päeva pärast selle vastuvõt
mist.

2.

Artiklit 1 kohaldatakse alates 9. novembrist 2012.

Artikkel 4
Adressaadid
Käesolev suunis on adresseeritud kõikidele eurosüsteemi kesk
pankadele.

Frankfurt Maini ääres, 10. oktoober 2012

Artikkel 2
Kontrollimine
RKPd edastavad EKP-le dokumentide ja meetmete üksikasjad,
millega nad on kavandanud käesolevat suunist järgida, hiljemalt
26. oktoobriks 2012.

EKP nõukogu nimel
EKP president
Mario DRAGHI

