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SUUNISED
EUROOPA KESKPANGA SUUNIS,
12. märts 2014,
millega muudetakse suunist EKP/2011/14 eurosüsteemi rahapoliitika instrumentide ja menetluste
kohta
(EKP/2014/10)
(2014/329/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,

ning arvestades järgmist:

(1)

Ühtse rahapoliitika saavutamiseks tuleb määratleda eurot rahaühikuna kasutavate liikmesriikide keskpankadest
(edaspidi RKPd) ja Euroopa Keskpangast (EKP) koosneva eurosüsteemi kasutatavad instrumendid ja menetlused, et
seda poliitikat ühetaoliselt ellu viia.

(2)

EKP-l on pädevus kehtestada vajalikud suunised eurosüsteemi rahapoliitika elluviimiseks ja RKPdel on kohustus
neid suuniseid järgida.

(3)

Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artikli 18.1 kohaselt võivad EKP ja RKPd teha
krediiditehinguid krediidiasutustega ja muude turul osalejatega, kusjuures laen peab olema piisavalt tagatud. Tingi
mused, mille täitmise korral on EKP ja RKPd valmis tegema krediiditehinguid (sh tagatiste kõlblikkuse määramise
tingimused selliste tehingute jaoks). on sätestatud suunise EKP/2011/14 (1) I lisas, samuti otsuses EKP/2013/6 (2)
ja otsuses EKP/2013/35 (3).

(4)

Suunist EKP/2011/14 tuleks muuta nii, et see kajastaks muudatusi eurosüsteemi tagatiste raamistikus seoses järg
misega: a) laenude taseme aruandluskohustuste laiendamine varaga tagatud väärtpaberitele, mida tagavad krediit
kaartide debitoorsed võlgnevused. Eesmärgiks on säilitada nende kõlblikkus eurosüsteemi krediiditehingute tagati
sena, pidades silmas ühetaolisusnõuet, mis käib rahavooge tekitavate varade kohta, mis tagavad varaga tagatud
väärtpabereid, mis on sätestatud suunise EKP/2011/14 I lisa punkti 6.2.1.1 eelviimases lõigus, ja b) teatud kredii
direitingute kaardistamise ülevaatamine eurosüsteemi ühtlustatud reitinguskaala kontekstis.

(5)

Suunist EKP/2011/14 tuleks muuta ka nii, et see kajastaks muudatusi, mis tulenevad eurosüsteemi keskpankade
vahelise piiriüleste tagatiste haldamise raamistiku (CCBM) ulatuslikest parendustest. Esiteks on otsustatud, et nõue,
mille kohaselt peavad eurosüsteemi osapooled enne eurosüsteemi krediiditehinguid tagavate varade kokkukogu
mist kandma need varad asjaomase emitendi väärtpaberiarveldussüsteemi (SSS), tuleks kaotada alates

(1) Euroopa Keskpanga suunis EKP/2011/14, 20. september 2011, eurosüsteemi rahapoliitika instrumentide ja menetluste kohta (ELT L 331,
14.12.2011, lk 1).
(2) Euroopa Keskpanga otsus EKP/2013/6, 20. märts 2013, omakasutuses olevate valitsuse poolt tagatud katmata pangavõlakirjade eurosüs
teemi rahapoliitika operatsioonide tagatisena kasutamise eeskirjade kohta (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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26. maist 2014. Luuakse uus mobiliseerimiskanal, mis ühendab CCBMi SSSidega ja kus iga eurosüsteemi osapool
saab kasutada SSSi/kõlblikku ühendust selleks, et mobiliseerida kõlblikud varad eurosüsteemi tagatiseks. Teiseks
tuleb alates 29. septembrist 2014 CCBMi kaudu piiriüleselt toetada kolmepoolseid tagatiste haldamise teenuseid,
mida osutavad kolmepoolsed agendid,
ON VÕTNUD VASTU KÄESOLEVA SUUNISE.

Artikkel 1
I lisa muudatused
Suunise EKP/2011/14 I lisa muudetakse kooskõlas käesoleva suunise lisaga.
Artikkel 2
Jõustumine ja rakendamine
1.

Suunis jõustub päeval, mil see tehakse teatavaks RKPdele.

2.
RKPd võtavad meetmed, mis on vajalikud käesoleva suunise lisa punktide 3, 8, 15 ja 16 järgimiseks ja rakendami
seks, alates 1. aprillist 2014. Nad teavitavad EKPd nende meetmetega seotud tekstidest ja vahenditest hiljemalt 24. märt
siks 2014.
3.
RKPd võtavad meetmed, mis on vajalikud käesoleva suunise lisa punktide 1, 2, 4 kuni 7 ja 10 kuni 13 järgimiseks
ja rakendamiseks, alates 26. maist 2014. Nad teavitavad EKPd nende meetmetega seotud tekstidest ja vahenditest hilje
malt 24. märtsiks 2014.
4.
RKPd võtavad meetmed, mis on vajalikud käesoleva suunise lisa punktide 9 ja 14 järgimiseks ja rakendamiseks,
alates 29. septembrist 2014. Nad teavitavad EKPd nende meetmetega seotud tekstidest ja vahenditest hiljemalt 24. märt
siks 2014.
Artikkel 3
Adressaadid
Käesolev suunis on adresseeritud kõikidele eurosüsteemi keskpankadele.

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

Suunise EKP/2011/14 I lisa muudetakse järgmiselt:
1.

punkti „Lühendid” lisatakse järgmine mõiste:
„TPA

2.

kolmepoolne agent”;

punktis 1.5 asendatakse viimane lause järgmisega:
„Kõiki kõlblikke varasid võib kasutada piiriüleselt keskpankadevahelise piiriüleste tagatiste haldamise raamistiku
(CCBM) vahendusel ja turukõlblike varade puhul EMP väärtpaberiarveldussüsteemide (SSS) vaheliste kõlblike ühen
duste kaudu.”;

3.

punktis 6.2.1.1.2 asendatakse eelviimane lause järgmisega:
„Selleks, et varaga tagatud väärtpaber oleks kõlblik, peab see olema tagatud rahavooge tekitavate varadega, mida
eurosüsteem peab ühetaoliseks, st varaga tagatud väärtpaberit tagavad rahavooge tekitavad varad kuuluvad vaid ühte
alltoodud varaklassi: a) eluaseme hüpoteeklaenud; b) ärikinnisvara hüpoteeklaenud; c) väikeste ja keskmise suurusega
ettevõtete laenud; d) autolaenud; e) tarbimislaenud; f) liisingnõuded või g) krediitkaardinõuded. Varaga tagatud väärt
paberid ei ole eurosüsteemi rahapoliitika operatsioonideks kõlblikud, kui nende alusvara kogum koosneb erinevatest
varadest.”;

4.

punktis 6.2.1.3 asendatakse esimene lause järgmisega:
„Võlainstrument peab olema emiteeritud sellises EMP keskpangas või väärtpaberite keskdepositooriumis (CSD), mis
on saanud eurosüsteemilt positiivse hinnangu kooskõlas standarditega ja hindamisprotseduuridega, mida on kirjel
datud hindamisraamistikus väärtpaberite arveldussüsteemide ja ühenduste kõlblikkuse määramiseks nende kasuta
misel eurosüsteemi laenuoperatsioonides (edaspidi „eurosüsteemi kasutaja hindamise raamistik”) (*)(**)
(*)

Eurosüsteemi kasutaja hindamise raamistik on avaldatud EKP veebilehel www.ecb.europa.eu/paym/coll/coll/
ssslinks/html/index.en.html.
(**) 1. jaanuaril 2007 või pärast seda rahvusvaheliste väärtpaberite keskdepositooriumide Euroclear Bank'i (Belgia)
ja Clearstream Banking Luxembourg'i poolt emiteeritud rahvusvahelised võlakirjad üleilmse esitaja vormis on
kõlblikud, kui nad on emiteeritud uue üleilmse võlakirja kujul ning hoiustatud ühises hoiuasutuses, mis on kas
rahvusvaheline väärtpaberite keskdepositoorium (ICSD) või keskdepositoorium (CSD), mis on saanud eurosüs
teemilt positiivse hinnangu kooskõlas kasutaja hindamise raamistikus kirjeldatud standardite ja hindamisprotse
duuridega. Üleilmse esitaja vormis enne 1. jaanuari 2007 emiteeritud rahvusvahelised võlaväärtpaberid, mis on
emiteeritud tavaliste üleilmsete võlakirjadena, ja vahetatavad võlakirjad sama ISIN koodi all, on kõlblikud kuni
nende tähtaja lõpuni. Pärast 30. septembrit 2010 rahvusvaheliste väärtpaberite keskdepositooriumide Euroclear
Bank'i (Belgia) ja Clearstream Banking Luxembourg'i poolt registreeritud üleilmsete võlakirjadena emiteeritud
rahvusvahelised võlakirjad on kõlblikud, kui nad on emiteeritud rahvusvaheliste võlaväärtpaberite uue turvas
truktuuri raames. Sellel kuupäeval või enne seda registreeritud üleilmsete võlakirjadena emiteeritud rahvusvahe
lised võlakirjad jäävad kõlblikuks kuni oma tähtaja lõpuni. Individuaalsete võlakirjadena emiteeritud rahvusva
helised võlakirjad kaotavad kõlblikkuse, kui need on emiteeritud pärast 30. septembrit 2010. Sellel kuupäeval
või enne seda individuaalsete võlakirjadena emiteeritud rahvusvahelised võlakirjad jäävad kõlblikuks kuni oma
tähtaja lõpuni.”;.
5.

punkt 6.2.1.4 asendatakse järgmisega:
„Võlainstrument peab olema elektrooniliselt ülekantav. Seda tuleb hoida ja sellega arveldada euroalal eurosüsteemi
konto kaudu või kooskõlas kasutaja hindamise raamistikus kirjeldatud standardite ja hindamisprotseduuridega
hinnatud väärtpaberiarveldussüsteemi kaudu selliselt, et tagatise realiseerimise suhtes kehtib liikmesriigi õigus.
Kui väärtpaberite keskdepositoorium, kus vara on emiteeritud, ja väärtpaberite keskdepositoorium, kus seda
hoitakse, ei lange kokku, peab nende kahe vahel olema ühendus, mis on eurosüsteemilt positiivse hinnangu koos
kõlas standarditega ja hindamisprotseduuridega, mida on kirjeldatud eurosüsteemi kasutaja hindamise
raamistikus (*)
(*)

Kõlblike ühenduste nimekiri on avaldatud EKP veebilehel www.ecb.europa.eu/paym/coll/coll/ssslinks/html/
index.en.html.”;.
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punkt 6.2.1.5 asendatakse järgmisega:
„Võlainstrumendid peavad olema kauplemisse lubatud reguleeritud turul, nagu see on määratletud Euroopa Parla
mendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta direktiivis 2004/39/EÜ finantsinstrumentide turgude kohta, millega
muudetakse nõukogu direktiive 85/611/EMÜ ja 93/6/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi
2000/12/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 93/22/EMÜ, (*) või olema kaubeldavad teatavatel EKP
määratletud reguleerimata turgudel (**). Reguleerimata turgude hindamisel kasutab eurosüsteem kolme põhi
mõtet — ohutus, läbipaistvus ja juurdepääsetavus (***)
(*)
(**)
(***)

7.

ELT L 145, 30.4.2004, lk 1.
Vastuvõetavate reguleerimata turgude loetelu on avaldatud EKP veebilehel www.ecb.europa.eu ning seda
ajakohastatakse vähemalt kord aastas.
Ohutus, läbipaistvus ja juurdepääsetavus on mõisted, mille eurosüsteem on määratlenud üksnes oma tagatiste
haldamise ülesande raames. Turgude valimise eesmärk ei ole hinnata mitmesuguste turgude omapära. Põhi
mõtted on järgmised. Ohutus tähendab tehingukindlust, eriti aga kindlust tehingute kehtivuse ja täitmisele
pööratavuse suhtes. Läbipaistvus tähendab vaba juurdepääsu teabele turu toimimise ja korra eeskirjade,
varade finantsomaduste, hinnakujundusmehhanismi, asjaomaste hindade ja koguste (noteeringud, intressi
määrad, kauplemismahud, jäägid jms) kohta. Juurdepääsetavus viitab eurosüsteemi võimele pääseda turule ja
sellel osaleda. Turg on tagatiste haldamise eesmärgil juurdepääsetav, kui selle toimimise ja korra eeskirjad
võimaldavad eurosüsteemil samal eesmärgil vajaduse korral hankida teavet ja teha tehinguid.”;.

punktis 6.2.3.2 asendatakse tabel 4 järgmisega:

„Kõlblikkuskriteeriumid

Turukõlblikud varad (1)

Turukõlbmatud varad (2)

Vara liik

EKP võlasertifikaadid
Krediidinõuded
Muud turukõlblikud võlainstru
mendid (3)

RMBDd

Krediidistandardid

Vara peab vastama rangetele
krediidistandarditele. Rangeid
krediidistandardeid hinnatakse
ECAFi turukõlblikke varasid käsit
levate eeskirjade kohaselt (3).

Krediidisaaja/garant peab
vastama rangetele krediidis
tandarditele. Krediidivõimet
hinnatakse ECAFi krediidi
nõudeid käsitlevate eeskirjade
kohaselt.

Vara peab vastama
rangetele krediidistan
darditele. Rangeid kre
diidistandardeid
hinnatakse
ECAFi
RMBDsid käsitlevate
eeskirjade kohaselt.

Emissioonikoht

EMP (3)

Ei ole kohaldatav

Ei ole kohaldatav

Arveldamise/töötle
mise kord

Arvelduskoht: euroala
Eurosüsteemis kehtiv kord
Instrumendid peavad olema tsent
raalselt ja elektrooniliselt hoius
tatud RKPs või väärtpaberiarvel
dussüsteemis, mida eurosüsteem
on positiivselt hinnanud kooskõlas
kasutaja hindamise raamistikus
kirjeldatud standardite ja hinda
misprotseduuridega.

Emitendi/krediidi
saaja/garandi liik

RKPd
Avalik sektor
Erasektor
Rahvusvahelised ja riigiülesed asu
tused

Eurosüsteemis kehtiv
kord

Krediidiasutused
Avalik sektor
Mittefinantsettevõtted
Rahvusvahelised ja riigiülesed
asutused
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„Kõlblikkuskriteeriumid

Turukõlblikud varad (1)

L 166/37
Turukõlbmatud varad (2)

Emitendi, krediidisaaja Emitent (3): EMP või EMP-välised Euroala
ja garandi asutamise
G10 riigid
koht
Krediidisaaja: EMP
Garant (3): EMP

Vastuvõetavad turud

Reguleeritud turud
EKP-le vastuvõetavad
mata turud

Euroala

Ei ole kohaldatav

Ei ole kohaldatav

Euro

reguleeri

Vääring

Euro

Euro

Minimaalne suurus

Ei ole kohaldatav

Krediidinõude esitamise ajal Ei ole kohaldatav
kehtiv madalaim lävi:
— riigisisese kasutuse korral:
riigi keskpanga valikul;
— piiriülese kasutuse korral:
ühine lävi 500 000 eurot.

Reguleeriv õigus

Varaga tagatud väärtpaberite
korral reguleerib alusvara oman
damist liidu liikmesriigi õigus.
Selliseid krediidinõudeid peab
reguleerima EMPsse kuuluva riigi
õigus.

Krediidinõude lepingut ja Ei ole kohaldatav
krediidinõude mobiliseerimise
lepingut reguleeriv õigus: liik
mesriigi õigus.
Erinevaid õigusi, mida kohal
datakse
a) osapoole,
b) krediidiandja,
c) krediidisaaja,
d) garandi (kui asjakohane),
e) krediidinõude lepingu ja
f) krediidinõude mobiliseeri
mise lepingu suhtes,ei tohi
olla rohkem kui kaks.

Piiriülene kasutus

Jah

Jah

Jah

(1) Täpsem teave punktis 6.2.1.
(2) Täpsem teave punktis 6.2.2.
(3) Kui reitinguta turukõlbliku võlainstrumendi emitent või garant on mittefinantsettevõte, määratakse selle krediidistandard sellise
krediidihindamise allika põhjal, kelle asjaomane osapool on valinud kooskõlas ECAFi krediidinõudeid käsitlevate eeskirjadega
(vt punkt 6.3.3). Selliste turukõlblike võlainstrumentide puhul on muudetud järgmisi kõlblikkuskriteeriume: emitendi/garandi
asutamise koht: euroala; emissiooni koht: euroala.”;

8.

punktis 6.3.1 asendatakse allmärkused 67 ja 69 järgmisega:
„(*) Eurosüsteemi ühtlustatud hindamisskaala on avaldatud EKP veebilehel (www.ecb.europa.eu). Krediidikvaliteedi
aste 3 — minimaalne pikaajaline reiting „BBB–” Fitch'i või Standard & Poor'si puhul, „Baa3” Moody'se puhul või
„BBBL” DBRSi puhul.”
„(**) „Kolm A-d” — minimaalne pikaajaline reiting „AAA” Fitch'i, Standard & Poor'si ja DBRSi puhul või „Aaa”
Moody'se puhul.”;
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punktis 6.4.2 asendatakse alapunkt k järgmisega:
„Varasid hinnatakse iga päev. RKPd (*) arvutavad iga päev alusvara nõutava väärtuse, võttes arvesse tagasimaksmata
krediidi mahumuutusi, punktis 6.5 kirjeldatud hindamispõhimõtteid ning nõutavaid turuväärtuse allahindlusi.
(*)

Kolmepoolsete teenuste kasutamisel delegeeritakse hindamisprotsess kolmepoolsetele agentidele (TPA) asja
omase RKP poolt TPA-le saadetud teabe alusel.”;

10. punktis 6.6 asendatakse teine lõik järgmisega:
„RKPd (ja EKP) on loonud mehhanismi tagamaks, et kõiki kõlblikke varasid saab kasutada piiriüleselt. Tegemist on
keskpankadevahelise piiriüleste tagatiste haldamise raamistikuga (CCBM), mille kohaselt RKPd tegutsevad oma koha
likus depositooriumis, TPAs või arveldussüsteemis aktsepteeritud varade puhul üksteise (ja EKP) kontohalduritena
(nn korrespondentidena). Turukõlbmatute varade, st krediidinõuete ja RMBDde puhul, mida väärtpaberiarveldussüs
teemide (*) vahel üle kanda ei saa, võib kasutada erilahendusi. Keskpankadevahelise piiriüleste tagatiste haldamise
raamistikku võib kasutada eurosüsteemi kõikide krediidioperatsioonide tagamiseks. Peale piiriüleste tagatiste halda
mise raamistiku võivad osapooled turustatavate varade piiriüleseks ülekandmiseks kohalikust väärtpaberiarveldussüs
teemist (**) kasutada väärtpaberiarveldussüsteemide-vahelisi kõlblikke ühendusi; osapooled võivad kasutada neid
kõlblikke ühendusi väärtpaberiarveldussüsteemidega koos piiriüleste tagatise haldamise raamistikuga (ühendustega
piiriüleste tagatiste haldamise raamistik — vt punkti 6.6.3). Lisaks kasutatakse piiriüleste tagatiste haldamise raamis
tikku (ühendustega piiriüleste tagatiste haldamise raamistik) kolmepoolsete tagatiste haldusteenuste piiriülese kasuta
mise alusena.
(*)
(**)

Täpsemalt väljaandes „Correspondent central banking model (CCBM) procedure for Eurosystem counterpar
ties”, mis on avaldatud EKP veebilehel www.ecb.europa.eu.
Kõlblikke varasid võib kasutada keskpanga konto kaudu sellises väärtpaberiarveldussüsteemis, mis asub väljas
pool selle keskpanga riiki, kui eurosüsteem on andnud loa sellise konto kasutamiseks. De Nederlandsche Bank
on alates 1999. aastast pädev kasutama oma kontot rahvusvahelises väärtpaberite keskdepositooriumis Euroc
lear Bank (Belgia) tagatistehingute arveldamiseks selle ICSD juures emiteeritud eurovõlakirjades. Central Bank
of Ireland võib alates 2000. aasta augustist avada sellise konto Euroclearis. Seda kontot võib kasutada kõigi
Euroclearis hoitavate kõlblike varade jaoks, kaasa arvatud kõlblike varade jaoks, mis on Eurocleari üle kantud
kõlblike ühenduste kaudu.”;

11. punktis 6.6.1 asendatakse viimane lõik järgmisega:
„Keskpankadevaheline piiriüleste tagatiste haldamise raamistik on osapooltele kasutamiseks avatud (nii turukõlblike
kui ka turukõlbmatute varade puhul) TARGET2 tööpäevadel kella 9.00 kuni 16.00 Kesk-Euroopa aja järgi. Raamis
tikku kasutada sooviv osapool peab sellest teatama liikmesriigi keskpangale, kellelt ta soovib krediiti saada (st oma
kodukeskpangale), enne kella 16.00 Kesk-Euroopa aja järgi. Peale selle peab osapool tagama, et rahapoliitika operat
siooniks vajalik tagatis jõuab korrespondentkeskpanga kontole hiljemalt kell 16.45 Kesk-Euroopa aja järgi. Sellest
hilisemaid korraldusi ja ülekandeid käsitletakse võimaluste piires ja neid võidakse arvestada ainult krediidi puhul,
mida antakse järgmisel TARGET2 tööpäeval. Kui osapool teab, et tal on vaja kasutada raamistikku antud päeval
hilisel ajal, peaks ta võimaluse korral kandma varad üle varem (st need ette hoiustama). Erandkorras või rahapoliitika
vajadustega seoses võib EKP pikendada keskpankadevahelise piiriüleste tagatiste haldamise raamistiku lahtiolekuaega
kuni TARGET2 tööpäeva lõpuni koostöös väärtpaberite keskdepositooriumitega seoses nende võimega pikendada
turukõlblike varade määratud ajahetki.”;
12. punkt 6.6.2 asendatakse järgmisega:
„Peale CCBMi võib turustatavate varade piiriüleseks ülekandmiseks kasutada EMP väärtpaberiarveldussüsteemide
vahelisi kõlblikke ühendusi.
Otse- või releeühendus kahe väärtpaberiarveldussüsteemi vahel võimaldab ühe väärtpaberiarveldussüsteemi osalisel
hoida mõne teise väärtpaberiarveldussüsteemi emiteeritud väärtpabereid, olemata osaline selles teises väärtpaberiar
veldussüsteemis (*). Enne nende ühenduste kasutamist eurosüsteemi laenuoperatsioonide tagatiste ülekandmiseks
tuleb neid eurosüsteemi kasutaja hindamise raamistikus kirjeldatud standardite ja protseduuride kohaselt hinnata ja
need heaks kiita (**).
Eurosüsteemi seisukohast täidavad CCBM ja EMP väärtpaberiarveldussüsteemide vahelised ühendused sama
ülesannet, võimaldades osapooltel kasutada tagatisi piiriüleselt, st mõlemad võimaldavad osapooltel kasutada tagatisi
krediidi saamiseks oma kodukeskpangalt isegi siis, kui tagatise on väljastanud teise riigi väärtpaberiarveldussüsteem.
CCBM ja väärtpaberiarveldussüsteemide vahelised ühendused täidavad seda ülesannet erinevalt. CCBMi puhul on
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piiriülene suhe RKPde vahel. Need RKPd tegutsevad üksteise kontohalduritena. Ühenduste puhul on piiriülene suhe
väärtpaberiarveldussüsteemide vahel. Nad avavad üksteise juures nn omnibus-kontosid. Korrespondentkeskpanka
hoiustatud varasid võib kasutada ainult eurosüsteemi krediidioperatsioonide tagatistena. Väärtpaberiarveldussüstee
mide-vahelise ühenduse kaudu hoitavaid varasid võib kasutada eurosüsteemi krediidioperatsioonides või osapoole
äranägemisel muul otstarbel. Väärtpaberiarveldussüsteemide-vaheliste ühenduste korral hoiavad osapooled varasid
oma koduväärtpaberiarveldussüsteemi kontol ega vaja kontohaldureid.
(*)

(**)

Ühendus kahe väärtpaberiarveldussüsteemi vahel seisneb menetlustes ja korras, millega reguleeritakse väärtpa
berite elektroonilist piiriülest ülekandmist. See avaldub omnibus-kontona, mille üks väärtpaberiarveldussüsteem
(investor) avab teises süsteemis (emitent). Otseühendus tähendab, et kahe süsteemi vahel ei ole vahendajat.
Väärtpaberite piiriüleseks ülekandmiseks eurosüsteemile võib aga kasutada ka releeühendusi. Sellisel juhul on
tegemist lepingulise ja tehnilise korraga, mille kohaselt kaks väärtpaberiarveldussüsteemi, mis ei ole teinetei
sega otseühenduses, saavad teha väärtpaberiarveldustehinguid või -ülekandeid kolmanda väärtpaberiarveldus
süsteemi (vahendaja) kaudu.
Kõlblike ühenduste nimekiri on avaldatud EKP veebilehel www.ecb.europa.eu/paym/coll/coll/ssslinks/html/
index.en.html.”;

13. punkti 6.6 lisatakse punkt 6.6.3:

„6.6.3. Ühendustega CCBM

Osapooltel on võimalus kasutada punktis 6.6.2 sätestatud otse- ja releeühendusi koos CCBMiga, et piirüleselt mobili
seerida kõlblikud turukõlblikud varad.

Väärtpaberiarveldussüsteemide-vaheliste ühenduste kasutamisel koos CCBMiga hoiavad osapooled emitendi väärtpa
beriarveldussüsteemis emiteeritud varasid investori väärtpaberiarveldussüsteemis asuval kontol otse või kontohalduri
kaudu. Releeühenduste puhul võib kolmas väärtpaberiarveldussüsteem tegutseda vahendajana.

Need varad saab emiteerida euroalavälise EMP väärtpaberite keskdepositoorium tingimusel, et emitendi väärtpabe
riarveldussüsteemi ja investori väärtpaberiarveldussüsteemi vaheline ühendus on saanud eurosüsteemilt positiivse
hinnangu kooskõlas eurosüsteemi kasutaja hindamise raamistikus kirjeldatud standardite ja hindamisprotseduuri
dega.
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Kui kõlblikud varad kantakse üle ühendustega CCBMi kaudu, tagavad osapooled väärtpaberite kandmise asjaomase
investori väärtpaberiarveldussüsteemi kontole arvelduskuupäeval kella 16-ks Kesk-Euroopa aja järgi, et tagada
operatsiooni arveldamine sama väärtuspäevaga. Mobiliseerimistaotlust, mille kodukeskpank saab oma osapooltelt
pärast kella 16 või taotlust kõlblike varade kandmiseks asjaomase investori väärtpaberite keskdepositooriumi
kontole pärast kella 16 Kesk-Euroopa aja järgi, käsitletakse võimaluste piires vastavalt asjaomase väärtpaberite kesk
depositooriumi määratud ajahetkele.”;

14. punkti 6.6 lisatakse punkt 6.6.4:

„6.6.4. CCBM kolmepoolsete tagatiste haldusteenustega

CCBMi (sh ühendustega CCBMi) kasutatakse ka kolmepoolsete tagatiste haldamise teenuste piiriülese kasutamise
alusena, mille puhul liikmesriigi keskpank, kus kolmepoolseid tagatiste haldamise teenuseid eurosüsteemi piiriüleseks
kasutamiseks pakutakse, tegutseb liikmesriikide keskpankade korrespondentkeskpangana teistes liikmesriikides, kelle
osapooled on taotlenud vastavate kolmepoolsete tagatiste haldamise süsteemide piiriülest kasutamist. Asjaomane
kolmepoolne agent peab saama eurosüsteemilt positiivse hinnangu.

Piiriülesed kolmepoolsed tagatiste haldamise teenused võimaldavad osapooltel suurendada või vähendada kodukesk
pangale pakutavat tagatissummat (edaspidi „üleilmne summa”).

Märkus: osapoole A ja liikmesriigi keskpanga A vaheline nool „Teave tagatise kohta” ei pruugi olla asjakohane teatud
kolmepoolsete agentide puhul (sõltuvalt valitud lepingulisest mudelist) ja sellisel juhul ei anna osapool liikmesriigi
keskpangale A juhist ega saa liikmesriigi keskpangalt A kinnitust.”;

15. liitesse 8 lisatakse eelviimase lõiguna järgmine lõik:
„Varaga tagatud väärtpaberite korral, mille puhul rahavooge tekitavateks varadeks on krediitkaardinõuded, kohalda
takse individuaalsete laenude põhiseid teabenõudeid alates 1. aprillist 2014 ning üheksakuuline üleminekuperiood
lõpeb 31. detsembril 2014.”;
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16. liites 8 asendatakse teine allmärkus järgmisega:
„(*) St 30. september 2013 hüpoteegiga tagatud turukõlbmatute väärtpaberite ning väikeste ja keskmise suurusega
ettevõtete puhul, 30. november 2013 CMBSi puhul, 30. september 2014 autolaenude, tarbimislaenude ja liising
nõuete puhul ning 31. detsember 2014 krediitkaardinõuete puhul.”

