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EUROOPA KESKPANGA SUUNIS,
12. märts 2014,
millega muudetakse suunist EKP/2013/4 täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses eurosüs
teemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega ning millega muudetakse suunist
EKP/2007/9
(EKP/2014/12)
(2014/330/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) 20. märtsi 2013. aasta otsust EKP/2013/6 omakasutuses olevate valitsuse poolt tagatud katmata pangavõlakir
jade eurosüsteemi rahapoliitika operatsioonide tagatisena kasutamise eeskirjade kohta (2) ja 26. septembri 2013. aasta
otsust EKP/2013/35 täiendavate meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblik
kusega (3),

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artikli 18.1 kohaselt võivad Euroopa Keskpank
(EKP) ja eurot rahaühikuna kasutavate liikmesriikide keskpangad (edaspidi „RKPd”) teha krediiditehinguid kredii
diasutustega 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
krediidioperatsioonide jaoks, on sätestatud suunise EKP/2011/14 I lisas, samuti otsuses EKP/2013/6 ja otsuses
EKP/2013/35.

(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)

Suunis EKP/2013/4, (4) otsused EKP/2013/22 (5) ja EKP/2013/36 (6) koos muude õigusaktidega sätestavad täien
davad meetmed seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonidega ja tagatise kõlblikkusega, mida kohalda
takse, kuni EKP nõukogu leiab, et need ei ole enam vajalikud kohase rahapoliitika ülekandemehhanismi tagami
seks.

(4)

Suunist EKP/2013/4 tuleks muuta nii, et see kajastaks muudatusi eurosüsteemi tagatiste raamistikus seoses järgmi
sega: a) laenude kaupa aruandluse nõuete laiendamine krediitkaardi nõuetega tagatud varaga tagatud väärtpaberi
tele suunise EKP/2011/14 I lisa kohaselt; b) teatud krediidireitingute kaardistamise ülevaatamine eurosüsteemi
ühtlustatud reitinguskaala kontekstis ja c) varaga tagatud väärtpaberite reitingu reeglite selgitamine,

(1)
(2)
(3)
(4)

ELT L 331, 14.12.2011, lk 1.
ELT L 95, 5.4.2013, lk 22.
ELT L 301, 12.11.2013, lk 6.
20. märtsi 2013. aasta suunis EKP/2013/4 täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide
ja tagatise kõlblikkusega ning millega muudetakse suunist EKP/2007/9 (ELT L 95, 5.4.2013, lk 23.)
(5) 5. juuli 2013. aasta otsus EKP/2013/22 ajutiste meetmete kohta seoses Küprose Vabariigi poolt emiteeritud või täielikult tagatud turukõl
blike võlainstrumentide kõlblikkusega (ELT L 195, 18.7.2013, lk 27).
(6) 26. septembri 2013. aasta otsus EKP/2013/36 täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide
ja tagatise kõlblikkusega (ELT L 301, 12.11.2013, lk 13).
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ON VÕTNUD VASTU KÄESOLEVA SUUNISE.

Artikkel 1
Muudatused
Suunist EKP/2013/4 muudetakse järgmiselt.
1) Artikli 1 lõige 3 asendatakse järgmisega:
„3.
Artikli 5 lõike 1 ning artikli 7 tähenduses käsitletakse Kreeka Vabariiki ja Portugali Euroopa Liidu/Rahvusvahe
lise Valuutafondi programmi tingimustele vastavate euroala liikmesriikidena”
2) Artikli 3 lõige 1 asendatakse järgmisega:
„1.
Lisaks varaga tagatud väärtpaberitele, mis on kõlblikud suunise EKP/2011/14 I lisa peatüki 6 kohaselt, on euro
süsteemi rahapoliitika operatsioonide jaoks tagatisena kõlblikud ka need varaga tagatud väärtpaberid, mis ei
vasta suunise EKP/2011/14 I lisa punktis 6.3 sätestatud krediidihinnangu nõuetele, kuigi muus osas vastavad kõiki
dele suunise EKP/2011/14 I lisa kohaselt varaga tagatud väärtpaberite suhtes kehtivatele kõlblikkuskriteeriumidele,
tingimusel, et vastuvõetav reitinguagentuur on neile selle emissiooni osas andnud kaks vähemalt kolme
kordse B reitingut (*). Need peavad vastama ka järgmistele nõuetele:
a) rahavoogu tekitavad varad, mis tagavad väärtpaberit, peavad kuuluma ühte järgmistest varaliikidest: i) eluaseme
laenud; ii) laenud väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele; iii) ärikinnisvaralaenud; iv) autolaenud; v) liisingud;
vi) tarbimislaenud; vii) krediitkaardinõuded;
b) erinevaid varaliike rahavoogu tekitavates varades ei segata;
c) rahavoogu tekitavad varad, mis tagavad väärtpaberit, ei või hõlmata laene, mis on:
i)

varaga tagatud väärtpaberi emiteerimisel tähtajaks tasumata või

ii) varaga tagatud väärtpaberi emiteerimisel tähtajaks tasumata tagatud väärtpaberi tähtaja jooksul, näiteks raha
vooge tekitavate varade asendamise kaudu;
iii) mis tahes ajal struktureeritud, sündikaatlaenud või finantsvõimenduseks antud laenud (leveraged loan);
d) varaga tagatud väärtpaberi tehingu dokumendid peavad sätestama teenuse järjepidevuse.
(*) Kolmekordse B reiting on vähemalt Moody Baa3, Fitch'i või Standard & Poor'i BBB- või DBRSi BBB.”
Artikkel 2
Jõustumine ja rakendamine
1.

Suunis jõustub päeval, mil sellest RKPdele teatatakse.

2.
RKPd võtavad meetmed, mis on vajalikud käesoleva suunise artikli 1 järgimiseks, ja kohaldavad neid alates 1. april
list 2014. Nad teavitavad EKPd nende meetmetega seotud tekstidest ja vahenditest hiljemalt 24. märtsiks 2014.
Artikkel 3
Adressaadid
Käesolev suunis on adresseeritud kõikidele eurosüsteemi keskpankadele.

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

