
EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS, 

annettu 14 päivänä joulukuuta 2011, 

eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista 
lisätoimenpiteistä 

(EKP/2011/25) 

(2011/870/EU) 

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka 

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen 
luetelmakohdan, 

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroo
pan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 3.1 artiklan 
ensimmäisen luetelmakohdan ja 18.2 artiklan, 

sekä katsoo seuraavaa: 

(1) Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskus
pankin perussäännön 18.1 artiklassa määrätään, että Eu
roopan keskuspankki (EKP) ja niiden jäsenvaltioiden kan
salliset keskuspankit, joiden rahayksikkö on euro, voivat 
tehdä luottotoimia luottolaitosten ja muiden markkinao
sapuolten kanssa ja että luottoa annettaessa vakuuksien 
on oltava riittävät. Eurojärjestelmän rahapolitiikan väli
neistä ja menettelyistä 31 päivänä elokuuta 2000 annet
tujen suuntaviivojen EKP/2000/7 ( 1 ) liitteessä I (jäljem
pänä ’yleisasiakirja’) määritellään yleisehdot, mukaan lu
kien luotonannossa käytettävien vakuuksien vakuuskel
poisuusehdot, joiden perusteella EKP ja kansalliset kes
kuspankit ovat valmiita toteuttamaan luottotoimia. 

(2) EKP:n neuvosto päätti 8 päivänä joulukuuta 2011 tehos
tettua luottotukea koskevista lisätoimenpiteistä pankkien 
antolainauksen ja likviditeetin edistämiseksi euroalueen 
rahamarkkinoilla. Mainitun päätöksen mukaisesti ja likvi
diteetin tarjoamisen tehostamiseksi eurojärjestelmän raha
poliittisten operaatioiden vastapuolille olisi mahdollistet
tava tiettyjen pitkäaikaisten rahoitusoperaatioiden päättä
minen tai muuttaminen ennen eräpäivää sekä väljennet
tävä ehtoja, joiden perusteella määritetään eurojärjestel
män rahapoliittisissa operaatioissa vakuutena käytettävien 
omaisuuserien vakuuskelpoisuus. 

(3) Tällaisia toimenpiteitä olisi sovellettava väliaikaisesti, kun
nes EKP:n neuvosto katsoo, että rahoitusjärjestelmän va
kaus sallii eurojärjestelmän rahapoliittisia operaatioita 
koskevien säännösten normaalin soveltamisen, 

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN: 

1 artikla 

Rahoitusoperaatioihin ja vakuuskelpoisuuteen liittyvät 
lisätoimenpiteet 

1. Tässä päätöksessä vahvistetuttuja eurojärjestelmän rahapo
liittisia operaatioita ja vakuuskelpoisuutta koskevia sääntöjä so
velletaan yhdessä yleisasiakirjan kanssa. 

2. Mikäli tämän päätöksen ja yleisasiakirjan säännökset, sel
laisina kuin kansalliset keskuspankit ovat panneet ne täytäntöön 
kansallisella tasolla, poikkeavat toisistaan, sovelletaan ensin mai
nittuja. Kansalliset keskuspankit soveltavat edelleen kaikkia yleis
asiakirjan säännöksiä muuttamattomina, jollei tästä päätöksestä 
muuta johdu. 

2 artikla 

Mahdollisuus tiettyjen pitkäaikaisten rahoitusoperaatioiden 
päättämiseen tai muuttamiseen 

Eurojärjestelmä voi päättää, että vastapuolilla on tietyin edelly
tyksin mahdollisuus pienentää joidenkin pitkäaikaisten rahoitu
soperaatioiden määrää tai päättää ne ennen eräpäivää. 

3 artikla 

Tiettyjen omaisuusvakuudellisten arvopaperien 
hyväksyminen 

1. Sellaisten omaisuusvakuudellisten arvopapereiden lisäksi, 
jotka ovat yleisartiklan 6 luvun mukaan vakuuskelpoisia, va
kuuskelpoisia eurojärjestelmän rahapoliittisissa operaatioissa 
ovat – siihen katsomatta, täyttävätkö ne yleisasiakirjan 6.3.2 
kohdassa vahvistetut luottokelpoisuusvaatimukset – myös sellai
set omaisuusvakuudelliset arvopaperit, joiden vakuutena on ai
noastaan joko asuntolainoja tai lainoja pienille ja keskisuurille 
yrityksille, edellyttäen että ne täyttävät yleisasiakirjan muissa 
osissa kuin sen 6.3.2 kohdassa vahvistetut omaisuusvakuudelli
sia arvopapereita koskevat vakuuskelpoisuusvaatimukset sekä 
että niiden kahden parhaan luokitus on liikkeeseenlaskun yhtey
dessä sekä aina sen jälkeen vähintään yleisasiakirjan 6.3.1 koh
dassa tarkoitettu eurojärjestelmän yhdenmukaistetun luokitusas
teikon luokka 2. Niiden on lisäksi täytettävä kaikki seuraavat 
vaatimukset: 

a) Omaisuusvakuudellisten arvopapereiden vakuutena olevien 
kassavirtaa synnyttävien omaisuuserien on kuuluttava sa
maan arvopaperiluokkaan eli omaisuuserien sammioon saa 
kuulua ainoastaan joko asuntolainoja taikka lainoja pienille 
ja keskisuurille yrityksille, ja yhdistettyjä arvopaperiluokkia ei 
saa olla;
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( 1 ) EYVL L 310, 11.12.2000, s. 1. Suuntaviivat EKP/2000/7 korvataan 
1 päivästä tammikuuta 2012 eurojärjestelmän rahapolitiikan väli
neistä ja menettelyistä 20 päivänä syyskuuta annetuilla suuntavii
voilla EKP/2011/14 (EUVL L 331, 14.12.2011, s. 1).



b) omaisuusvakuudellisten arvopapereiden vakuutena olevien 
kassavirtaa synnyttäviin omaisuuseriin ei saa kuulua lainoja, 
jotka 

i) ovat järjestämättömiä omaisuusvakuudellisen arvopaperin 
liikkeeseenlaskun yhteydessä; tai 

ii) ovat syndikoituja, strukturoituja tai vipulainoja minä ta
hansa ajankohtana; 

c) omaisuusvakuudellisen arvopaperin vakuudeksi toimittava 
vastapuoli taikka siihen läheisesti sidoksissa oleva osapuoli 
ei saa toimia korkosuojauksen tarjoajana omaisuusvakuudel
liseen arvopaperiin liittyen; 

d) omaisuusvakuudelliseen arvopaperiin liittyvissä sopimusasia
kirjoissa on oltava sääntöjä jatkuvuuden hallinnasta. 

2. Tässä kohdassa termeillä ’pieni yritys’ ja ’keskisuuriyritys’ 
on sama merkitys kuin mikroyritysten sekä pienten ja keskisuur
ten yritysten määritelmästä 6 päivänä toukokuuta 2003 anne
tussa komission suosituksessa 2003/361/EY ( 1 ). 

4 artikla 

Tiettyjen muiden lainasaamisten hyväksyminen 

1. Kansallinen keskuspankki voi hyväksyä eurojärjestelmän 
rahapoliittisissa operaatioissa vakuudeksi lainasaamisia, jotka ei
vät täytä eurojärjestelmän vakuuskelpoisuusvaatimuksia. 

2. Kansalliset keskuspankit vahvistavat 1 kohdassa tarkoitet
tujen lainasaamisten hyväksymistä koskevat vakuuskelpoisuus
vaatimukset ja riskienhallintamenetelmät. Tällaiset vakuuskelpoi
suusvaatimukset ja riskienhallintamenetelmät edellyttävät EKP:n 
neuvoston ennakkohyväksyntää. 

5 artikla 

Loppusäännös 

Tämä päätös tulee voimaan 19 päivänä joulukuuta 2011. 

Tehty Frankfurt am Mainissa 14 päivänä joulukuuta 2011. 

EKP:n neuvoston puolesta 
EKP:n puheenjohtaja 

Mario DRAGHI
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( 1 ) EUVL L 124, 20.5.2003, s. 36.


