
EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS, 

annettu 19 päivänä joulukuuta 2012, 

Helleenien tasavallan liikkeeseen laskemien tai täysimääräisesti takaamien jälkimarkkinakelpoisten 
velkainstrumenttien vakuuskelpoisuutta koskevista väliaikaisista toimenpiteistä 

(EKP/2012/32) 

(2012/839/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 sekä erityisesti sen 3.1 artiklan 
ensimmäisen luetelmakohdan, 12.1 artiklan, 18 artiklan sekä 
34.1 artiklan toisen luetelmakohdan, 

ottaa huomioon eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja me
nettelyistä 20 päivänä syyskuuta 2011 annetut suuntaviivat 
EKP/2011/14 ( 1 ) ja erityisesti niiden liitteessä I olevan 1.6, 6.3.1 
ja 6.3.2 ja 6.4.2 kohdan, 

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. Suuntaviivojen EKP/2011/14 liitteessä 
I täsmennetään eurojärjestelmän rahapoliittisissa operaa
tioissa sovellettavat omaisuuserien vakuuskelpoisuusvaa
timukset. 

(2) Suuntaviivojen EKP/2011/14 liitteessä I olevan 1.6 koh
dan mukaan EKP:n neuvosto voi milloin tahansa muuttaa 
niitä välineitä, ehtoja, vaatimuksia ja menettelyjä, joilla 
eurojärjestelmän rahapoliittisia operaatioita toteutetaan. 
Suuntaviivojen EKP/2011/14 6.3.1 kohdan mukaan eu
rojärjestelmä pidättää itsellään oikeuden ratkaista minkä 
tahansa merkitykselliseksi katsomansa tiedon perusteella, 
täyttääkö liikkeeseenlasku, liikkeeseenlaskija, velallinen tai 
takaaja eurojärjestelmän asettamat tiukat vaatimukset. 

(3) Helleenien tasavallan liikkeeseen laskemien tai täysimää
räisesti takaamien jälkimarkkinakelpoisten velkainst
rumenttien vakuuskelpoisuudesta velkojen vaihtoa 

koskevan Helleenien tasavallan tarjouksen yhteydessä 
5 päivänä maaliskuuta 2012 annetulla päätöksellä 
EKP/2012/3 ( 2 ) eurojärjestelmän luottokelpoisuuden ala
rajan soveltamisen keskeytettiin väliaikaisesti Helleenien 
tasavallan liikkeeseen laskemien tai täysimääräisesti takaa
mien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien osalta 
ja nämä velkainstrumentit säädettiin vakuuskelpoisiksi 
Helleenien tasavallan kansallisille keskuspankeille tarjoa
mien erillistakausten voimassaolon ajaksi. Koska Hellee
nien tasavallan liikeeseenlaskemien tai täysimääräisesti ta
kaamien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien riit
tävyydestä vakuutena ei ollut erillistakausten voimassao
lon päättyessä varmuutta, EKP:n neuvosto hyväksyi pää
töksen EKP/2012/14 ( 3 ), jolla päätös EKP/2012/3 kumot
tiin 25 päivästä heinäkuuta 2012, ja kyseisen päätöksen 
myötä näistä velkainstrumenteista tuli vakuuskelvottomia. 

(4) EKP:n neuvosto on nyt ottanut huomioon sen, että eu
roryhmä on antanut toisen Kreikan talouden sopeutta
misohjelman ensimmäisen tarkistuksen toimenpidekoko
naisuudesta myönteisen arvion. 

(5) EKP:n neuvosto katsoo, että tämä toimenpidekokonaisuus 
on tarkoituksenmukainen ja että näin ollen Helleenien 
tasavallan liikkeeseenlaskemat tai täysimääräisesti takaa
mat jälkimarkkinakelpoiset velkainstrumentit ovat va
kuuskelpoisuudeltaan riittävän hyviä, jotta ne voidaan 
hyväksyä vakuudeksi eurojärjestelmän rahapoliittisissa 
operaatioissa riippumatta niiden ulkoisista luottoluokituk
sista. 

(6) EKP on näin ollen päättänyt, että Helleenien tasavallan 
liikeeseenlaskemat tai täysimääräisesti takaamat jälki
markkinakelpoiset velkainstrumentit ovat jälleen vakuus
kelpoisia eurojärjestelmän rahapoliittisissa operaatioissa, 
kuitenkin siten, että niihin sovelletaan suuntaviivojen 
EKP/2011/14 liitteessä I olevassa 6.4.2 kohdassa vahvis
tetusta aliarvostuksesta poikkeavaa aliarvostusta. 

(7) Tätä toimenpidettä sovelletaan väliaikaisesti, kunnes 
EKP:n neuvosto katsoo, että eurojärjestelmän rahapoliit
tisten operaatioiden vakuuskelpoisuusvaatimuksia ja riski
enhallintamenetelmiä voidaan taas soveltaa normaalisti,
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( 1 ) EUVL L 331, 14.12.2011, s. 1. 
( 2 ) EUVL L 77, 16.3.2012, s. 19. 
( 3 ) EUVL L 199, 26.7.2012, s. 26.



ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN: 

1 artikla 

Suuntaviivojen EKP/2011/14 tiettyjen säännösten 
soveltamatta jättäminen sekä Helleenien tasavallan 
liikkeeseenlaskemien tai täysimääräisesti takaamien 

jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien 
vakuuskelpoisuus 

1. Eurojärjestelmän luottokelpoisuuden alarajaa – sellaisena 
kuin se on täsmennetty eurojärjestelmän luottoriskinarvioinnin 
sääntöjen soveltamista tiettyihin jälkimarkkinakelpoisiin omai
suuseriin koskevassa suuntaviivojen EKP/2011/14 liitteessä I 
olevassa 6.3.2 kohdassa – ei sovelleta Helleenien tasavallan liik
keeseenlaskemiin tai täysimääräisesti takaamiin jälkimarkkina
kelpoisiin velkainstrumentteihin. 

2. Helleenien tasavallan liikeeseenlaskemat tai täysimääräisesti 
takaamat jälkimarkkinakelpoiset velkainstrumentit säilyttävät 

vakuuskelpoisuutensa eurojärjestelmän rahapoliittisissa operaa
tioissa, kuitenkin siten, että niihin sovelletaan tämän päätöksen 
liitteessä olevia erityisiä aliarvostusprosentteja. 

3. Jos tämän päätöksen ja suuntaviivojen EKP/2011/14 sään
nökset poikkeavat toisistaan, sovelletaan tätä päätöstä. 

2 artikla 

Voimaantulo 

Tämä päätös tulee voimaan 21 päivänä joulukuuta 2012. 

Tehty Frankfurt am Mainissa 19 päivänä joulukuuta 2012. 

EKP:n puheenjohtaja 

Mario DRAGHI
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LIITE 

Helleenien tasavallan liikeeseenlaskemiin tai täysimääräisesti takaamiin jälkimarkkinakelpoisiin 
velkainstrumentteihin sovellettava aliarvostustaulukko 
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Maturiteettiluokka 
Kiinteäkorkoisten ja 

vaihtuvakorkoisten instrumenttien 
aliarvostus 

Nollakorkoisten instrumenttien 
aliarvostus 

0-1 15,0 15,0 

1-3 33,0 35,5 

3-5 45,0 48,5 

5-7 54,0 58,5 

7-10 56,0 62,0 

> 10 57,0 71,0  
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Maturiteettiluokka 
Kiinteäkorkoisten ja 

vaihtuvakorkoisten instrumenttien 
aliarvostus 

Nollakorkoisten instrumenttien 
aliarvostus 

0-1 23,0 23,0 

1-3 42,5 45,0 

3-5 55,5 59,0 

5-7 64,5 69,5 

7-10 67,0 72,5 

> 10 67,5 81,0
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