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EUROOPA KESKPANGA OTSUS,
12. märts 2014,
millega muudetakse otsust EKP/2013/35 täiendavate meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinant
seerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega
(EKP/2014/11)
(2014/328/EL)
EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eelkõige selle artikli 127 lõike 2 esimest taanet,
võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige selle artikli 3.1 esimest taanet,
artikleid 12.1, 14.3 ja 18.2,
võttes arvesse 20. septembri 2011. aasta suunist EKP/2011/14 eurosüsteemi rahapoliitika instrumentide ja menetluste
kohta (1) ja 20. märtsi 2013. aasta otsust EKP/2013/6 omakasutuses olevate valitsuse poolt tagatud katmata pangavõla
kirjade eurosüsteemi rahapoliitika operatsioonide tagatisena kasutamise eeskirjade kohta (2),
ning arvestades järgmist:
(1)

Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artikli 18.1 kohaselt võivad Euroopa Keskpank
(EKP) ja keskpangad liikmesriikides, mille rahaühik on euro, (edaspidi „RKPd”) teha krediiditehinguid krediidiasu
tustega ja muude turul osalejatega, kui laen on piisavalt tagatud. Üldtingimused, mille kohaselt EKP ja RKPd on
valmis krediiditehinguid sõlmima, sealhulgas kriteeriumid, mis määravad tagatise kõlblikkuse eurosüsteemi kredii
dioperatsioonide jaoks, on sätestatud suunise EKP/2011/14 I lisas, samuti otsuses EKP/2013/6 ja otsuses
EKP/2013/35 (3).

(2)

Suunise EKP/2011/14 I lisa punkti 1.6 kohaselt võib EKP nõukogu eurosüsteemi rahapoliitika operatsioonide
teostamise instrumente, tingimusi, kriteeriume ja menetlusi igal ajal muuta.

(3)

17. juulil 2013 otsustas EKP nõukogu täiendavalt tugevdada oma riskiohjeraamistikku ning korrigeeris eurosüs
teemi rahapoliitika operatsioonides aktsepteeritava tagatise suhtes kohaldatavaid kõlblikkuskriteeriume ja väärtus
kärpeid ning võttis vastu täiendavad meetmed raamistiku üldise kooskõla suurendamiseks ja selle praktilise kohal
damise parandamiseks. Asjaomased meetmed sätestati otsuses EKP/2013/35.

(4)

Varaga tagatud väärtpaberite reitingunõuetega seoses on otsust EKP/2013/35 vaja veelgi täpsustada, mistõttu
tuleks otsust vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1
Muudatus
Otsuse EKP/2013/35 artiklit 6 muudetakse järgmiselt.
1) Lõige 2 asendatakse järgmisega:
„2.
Varaga tagatud väärtpaberite suhtes kohaldatav krediidikvaliteedi lävi suunise EKP/2011/14 I lisa punkti 6.3
kohaselt peab vastama krediidikvaliteedi astmele 2 eurosüsteemi ühtlustatud hindamisskaalal („üks A”) (*). Kõikidel
varaga tagatud väärtpaberitel peab emissiooni kohta olema vähemalt kahe vastuvõetava reitinguagentuuri krediidihin
nang tasemel „üks A”.
(*) „Üks A” reiting on vähemalt Moody „A3”, Fitch'i või Standard & Poor'i „A-” või DBRSi „AL”.”
2) Lõige 3 jäetakse välja.
(1) ELT L 331, 14.12.2011, lk 1.
(2) ELT L 95, 5.4.2013, lk 22.
(3) Euroopa Keskpanga otsus EKP/2013/35, 26. september 2013, täiendavate meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperat
sioonide ja tagatise kõlblikkusega (ELT L 301, 12.11.2013, lk 6).
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Artikkel 2
Jõustumine
Käesolev otsus jõustub 1. aprillil 2014.

Frankfurt Maini ääres, 12. märts 2014
EKP president
Mario DRAGHI

