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EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS
2014 m. kovo 12 d.
kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2013/4 dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su
Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu, ir kuriomis iš dalies keičiamos
Gairės ECB/2007/9
(ECB/2014/12)
(2014/330/ES)
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 3 straipsnio 1 dalies
pirmą įtrauką, 12 straipsnio 1 dalį, 14 straipsnio 3 dalį ir 18 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2011 m. rugsėjo 20 d. Gaires ECB/2011/14 dėl Eurosistemos pinigų politikos priemonių ir proce
dūrų (1), 2013 m. kovo 20 d. Sprendimą ECB/2013/6 dėl nepadengtų vyriausybės garantuotų bankų obligacijų nuosavo
naudojimo kaip įkaito Eurosistemos pinigų politikos operacijoms taisyklių (2) ir 2013 m. rugsėjo 26 d. Sprendimą
ECB/2013/35 dėl papildomų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu (3),

kadangi:

(1)

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. Bendrosios sąlygos, kuriomis ECB ir NCB yra pasirengę atlikti kredito operacijas, įskaitant Eurosis
temos kredito operacijoms reikalingo įkaito tinkamumo kriterijus, nustatytos Gairių ECB/2011/14 I priede, taip
pat Sprendime ECB/2013/6 ir Sprendime ECB/2013/35;

(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;

(3)

Gairėse ECB/2013/4 (4), Sprendime ECB/2013/22 (5), Sprendime ECB/2013/36 (6) ir kituose teisės aktuose nusta
tytos papildomos priemonės, susijusios su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu, ir
kurios turėtų būti taikomos laikinai, kol Valdančioji taryba nuspręs, kad jos nebėra būtinos užtikrinti tinkamą
pinigų politikos perdavimo mechanizmą;

(4)

Gairės ECB/2013/4 turėtų būti iš dalies pakeistos siekiant atspindėti Eurosistemos įkaito sistemos pakeitimus, susi
jusius su: a) paskolų lygio atskaitomybės reikalavimų nustatymu turtu užtikrintiems vertybiniams popieriams,
kurie užtikrinti gautinomis sumomis padengiant kredito kortelės skolą, Gairių ECB/2011/14 I priede, b) tam tikrų
kredito reitingų priskyrimo peržiūra atsižvelgiant į Eurosistemos harmonizuotą reitingų skalę ir c) reitingo
taisyklių turtu užtikrintiems vertybiniams popieriams patikslinimu,

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

OL L 331, 2011 12 14, p. 1.
OL L 95, 2013 4 5, p. 22.
OL L 301, 2013 11 12, p. 6.
2013 m. kovo 20 d. Gairės ECB/2013/4 dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito
tinkamumu, ir kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2007/9 (OL L 95, 2013 4 5, p. 23).
(5) 2013 m. liepos 5 d. Sprendimas ECB/2013/22 dėl laikinų priemonių dėl Kipro Respublikos išleistų arba visapusiškai garantuotų antrinę
rinką turinčių skolos priemonių tinkamumo (OL L 195, 2013 7 18, p. 27).
(6) 2013 m. rugsėjo 26 d. Sprendimas ECB/2013/36 dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operaci
jomis ir įkaito tinkamumu (OL L 301, 2013 11 12, p. 13).

2014 6 5

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 166/43

PRIĖMĖ ŠIAS GAIRES:

1 straipsnis
Daliniai pakeitimai
Gairės ECB/2013/4 iš dalies keičiamos taip:
1. 1 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:
„3.
Taikant 5 straipsnio 1 dalį ir 7 straipsnį, Graikijos Respublika ir Portugalijos Respublika laikomos euro zonos
valstybėmis narėmis, vykdančiomis Europos Sąjungos/Tarptautinio valiutos fondo programą.“;
2. 3 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:
„1.
Be turtu užtikrintų vertybinių popierių (TUVP), kurie yra tinkami pagal Gairių ECB/2011/14 I priedo 6 skyrių,
TUVP, kurie neatitinka Gairių ECB/2011/14 I priedo 6.3 skirsnyje nurodytų kredito vertinimo reikalavimų, tačiau
atitinka visus kitus pagal Gairių ECB/2011/14 I priedą TUVP taikomus tinkamumo kriterijus, yra tinkami būti įkaitu
Eurosistemos pinigų politikos operacijoms, jeigu jie emisijai turi du ne mažiau kaip „trijų B“ lygio (*) reitingus iš bet
kurios pripažintos IKVI. Jie taip pat atitinka visus šiuos reikalavimus:
a) pinigų srautą sukuriantis turtas, kuriuo užtikrinti TUVP, priklauso vienai iš šių turto klasių: i) būsto paskolos;
ii) paskolos mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ); iii) hipotekinės komercinio turto paskolos; iv) paskolos auto
mobiliams; v) finansinė nuoma; vi) vartojimo paskolos; vii) gautinos sumos padengiant kredito kortelės skolą;
b) tarp pinigų srautą sukuriančio turto nėra jokio skirtingų turto klasių derinio;
c) pinigų srautą sukuriančiame turte, kuriuo užtikrinami TUVP, nėra paskolų, kurios atitinka vieną iš žemiau nuro
dytų rūšių:
i)

yra neveiksnios (angl. non-performing) TUVP emisijos metu;

ii) yra neveiksnios, kai įtraukiamos į TUVP jo galiojimo metu, pavyzdžiui, keičiant pinigų srautą sukuriantį turtą
ar pakeičiant jį kitu;
iii) bet kuriuo metu yra struktūruotos, sindikuotos arba su finansiniu svertu;
d) TUVP sandorių dokumentuose yra aptarnavimo (angl. servicing) tęstinumo nuostatų.
(*) „Trijų B“ reitingas – ne mažesnis kaip „Baa3“ reitingas pagal Moody's, „BBB-“ pagal Fitch arba Standard & Poor's arba
„BBBL“ reitingas pagal DBRS.“
2 straipsnis
Įsigaliojimas ir įgyvendinimas
1.

Šios gairės įsigalioja tą dieną, kai apie jas pranešama NCB.

2.
NCB imasi reikiamų priemonių šių gairių 1 straipsniui vykdyti ir jas taikyti nuo 2014 m. balandžio 1 d. Jie praneša
ECB su šiomis priemonėmis susijusius tekstus ir priemones ne vėliau kaip iki 2014 m. kovo 24 d.
3 straipsnis
Adresatai
Šios gairės skirtos visiems Eurosistemos centriniams bankams.

Priimta Frankfurte prie Maino 2014 m. kovo 12 d.
ECB Pirmininkas
Mario DRAGHI

