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GAIRĖS
EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS
2012 m. spalio 10 d.
kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2012/18 dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su
Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu
(ECB/2012/23)
(2012/641/ES)
taryba nusprendė laikinai išplėsti kriterijus, nustatančius
turto, kuris gali būti naudojamas kaip įkaitas Eurosis
temos pinigų politikos operacijoms, tinkamumą ir antrinę
rinką turinčias skolos priemones, išreikštas svarais ster
lingų, jenomis ar JAV doleriais, priimti kaip tinkamą turtą
pinigų politikos operacijoms. Tokioms antrinę rinką
turinčioms skolos priemonėms turėtų būti taikomas įver
tinimo sumažinimas, atspindintis atitinkamų valiutų
kursų istorinį kintamumą;

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos
127 straipsnio 2 dalies pirmą įtrauką,
atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos
Centrinio Banko statutą, ypač į jo 12 straipsnio 1 dalį ir 14
straipsnio 3 dalį kartu su 3 straipsnio 1 dalies pirma įtrauka ir
18 straipsnio 2 dalį,
(4)

kadangi:

(1)

(2)

(3)

vadovaujantis Europos centrinių bankų sistemos ir
Europos Centrinio Banko statuto 18 straipsnio 1 dalimi,
Europos Centrinis Bankas (ECB) ir valstybių narių, kurių
valiuta yra euro, nacionaliniai centriniai bankai (toliau –
NCB) gali atlikti kredito operacijas su kredito įstaigomis ir
kitais rinkos dalyviais skolinant lėšas užtikrinus pakan
kamu įkeitimu. Eurosistemos pinigų politikos operaci
joms reikalingo įkaito tinkamumo kriterijai yra nustatyti
2011 m. rugsėjo 20 d. Gairių ECB/2011/14 dėl Eurosis
temos pinigų politikos priemonių ir procedūrų (1) I
priede. Papildomos laikinos priemonės dėl įkaito tinka
mumo yra nustatytos 2012 m. rugpjūčio 2 d. Gairėse
ECB/2012/18 dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių
su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito
tinkamumu, ir kuriomis iš dalies keičiamos Gairės
ECB/2007/9 (2);
vadovaujantis Gairių ECB/2011/14 I priedo 1.6 skirsniu,
Valdančioji taryba gali bet kuriuo metu pakeisti Eurosis
temos pinigų politikos operacijų įgyvendinimui taikomas
priemones, sąlygas, kriterijus ir procedūras. Be to, vado
vaujantis 6.3.1 skirsniu, Eurosistema pasilieka teisę
spręsti, ar emisija, emitentas, skolininkas arba garantas
atitinka jiems taikomus griežtų kredito standartų reikala
vimus bet kokios, jos manymu, aktualios informacijos
pagrindu;
siekiant pagerinti likvidumo teikimą Eurosistemos pinigų
politikos operacijų kitoms sandorių šalims, Valdančioji

(1) OL L 331, 2011 12 14, p. 1.
(2) OL L 218, 2012 8 15, p. 20.

šios papildomos priemonės turėtų būti taikomos laikinai,
kol Valdančioji taryba nuspręs, kad jos nebėra būtinos
tinkamam pinigų politikos perdavimo mechanizmui
užtikrinti. Todėl jos turėtų būti įgyvendintos iš dalies
pakeičiant Gaires ECB/2012/18,

PRIĖMĖ ŠIAS GAIRES:

1 straipsnis
Daliniai pakeitimai
Gairės ECB/2012/18 iš dalies keičiamos taip:

1. 1 straipsnis pakeičiamas taip:

„1 straipsnis
Papildomos priemonės, susijusios su refinansavimo
operacijomis ir įkaito tinkamumu
1.
Šiose gairėse nustatytos Eurosistemos pinigų politikos
operacijų vykdymo ir įkaito tinkamumo kriterijų taisyklės,
kaip nurodyta 2 dalyje, taikomos kartu su Gairėmis
ECB/2011/14.

2.
Užsienio valiuta išreikštam įkaitui taikomi tik šių gairių
3, 5 ir 5a straipsniai.

3.
Esant bet kokiam šių gairių ir nacionaliniu lygiu NCB
įgyvendintų Gairių ECB/2011/14 neatitikimui vadovaujamasi
šiomis gairėmis. Jei šiose gairėse nenustatyta kitaip, NCB ir
toliau taiko visas Gairių ECB/2011/14 nuostatas nepakeistas.“
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3 straipsnis

2. Įterpiamas šis 5a straipsnis:

Įsigaliojimas

„5a straipsnis
Tam tikro turto, išreikšto svarais sterlingų, jenomis ar
JAV doleriais, kaip tinkamo įkaito priimtinumas
1.
Antrinę rinką turinčios skolos priemonės, kaip nuro
dyta Gairių ECB/2011/14 I priedo 6.2.1 skirsnyje, išreikštos
svarais sterlingų, jenomis ar JAV doleriais, yra tinkamas
įkaitas Eurosistemos pinigų politikos operacijoms, jeigu: a)
jos išleistos ir laikomos / jomis atsiskaitoma euro zonoje,
b) emitentas yra įsteigtas Europos ekonominėje erdvėje ir
c) jos atitinka visus kitus tinkamumo kriterijus, nustatytus
Gairių ECB/2011/14 I priedo 6.2.1 skirsnyje.
2.
Tokioms antrinę rinką turinčioms skolos priemonėms
Eurosistema taiko tokius įvertinimų sumažinimus: a) 16 %
įvertinimo sumažinimą svarais sterlingų ar JAV doleriais
išreikštam turtui ir b) 26 % įvertinimo sumažinimą jenomis
išreikštam turtui.“

1.
Šios gairės įsigalioja praėjus dviem dienoms po jų priė
mimo.

2.

1 straipsnis taikomas nuo 2012 m. lapkričio 9 d.

4 straipsnis
Adresatai
Šios gairės skirtos visiems Eurosistemos centriniams bankams.

Priimta Frankfurte prie Maino 2012 m. spalio 10 d.

2 straipsnis
Tikrinimas
NCB ne vėliau kaip iki 2012 m. spalio 26 d. perduoda ECB
tekstus ir priemones, kuriomis jie ketina laikytis šių gairių.

ECB valdančiosios tarybos vardu
ECB pirmininkas
Mario DRAGHI

