
EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS, 

annettu 26 päivänä syyskuuta 2013, 

eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä lisätoimenpiteistä 

(EKP/2013/35) 

(2013/645/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 sekä 12.1, 14.3 ja 18.2 artiklan, 

ottaa huomioon eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja me
nettelyistä 20 päivänä syyskuuta 2011 annetut suuntaviivat 
EKP/2011/14 ( 1 ) ja omassa käytössä olevien valtion takaamien 
kattamattomien pankkien joukkovelkakirjojen käyttämistä va
kuutena eurojärjestelmän rahapoliittisissa operaatioissa kos
kevista säännöistä 20 päivänä maaliskuuta 2013 annetun pää
töksen EKP/2013/6 ( 2 ), 

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 (jäljem
pänä ’kansalliset keskuspankit’), voivat tehdä luottotoimia 
luottolaitosten ja muiden markkinaosapuolten kanssa ja 
että luottoa annettaessa vakuuksien on oltava riittävät. 
Suuntaviivojen EKP/2011/14 liitteessä I ja päätöksessä 
EKP/2013/6 määritellään yleisehdot, joiden perusteella 
EKP ja kansalliset keskuspankit ovat valmiita toteutta
maan luottotoimia, mukaan lukien eurojärjestelmän luot
totoimissa käytettävien vakuuksien vakuuskelpoisuusvaa
timukset. 

(2) Eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskel
poisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä ja 
suuntaviivojen EKP/2007/9 muuttamisesta 20 päivänä 
maaliskuuta 2013 annetuissa suuntaviivoissa 
EKP/2013/4 ( 3 ) ja Kyproksen tasavallan liikkeeseen las
kemien tai täysimääräisesti takaamien jälkimarkkinakel
poisten velkainstrumenttien vakuuskelpoisuutta kos

kevista väliaikaisista toimenpiteistä 5 päivänä heinäkuuta 
2013 annetussa päätöksessä EKP/2013/22 ( 4 ) säädettiin 
eurojärjestelmän luottotoimissa hyväksyttäviä vakuuksia 
koskevista väliaikaisista lisätoimenpiteistä. 

(3) 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. 

(4) EKP:n neuvosto päätti 17 päivänä heinäkuuta 2013 te
hostaa edelleen riskienhallintakehystään tarkistamalla eu
rojärjestelmän rahapoliittisissa operaatioissa hyväksyttä
viin vakuuksiin sovellettavia vakuuskelpoisuusvaatimuksia 
ja aliarvostuksia sekä hyväksymällä tiettyjä lisätoimenpi
teitä riskienhallintakehyksen yhtenäisyyden ja käytännön 
toimeenpanon parantamiseksi. 

(5) Edellä johdanto-osan 4 kappaleessa mainituista päätök
sistä tulisi säätää EKP:n päätöksellä, 

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN: 

1 artikla 

Eräisiin suuntaviivojen EKP/2011/14 säännöksiin tehtävät 
muutokset ja lisäykset 

1. Tässä päätöksessä vahvistettuja sääntöjä eurojärjestelmän 
rahapoliittisten operaatioiden toteuttamisesta sekä vakuuksien 
vakuuskelpoisuusvaatimuksista sovelletaan yhdessä eurojärjestel
män rahapolitiikan välineitä ja menettelyjä koskevien muiden 
eurojärjestelmän säädösten, erityisesti suuntaviivojen 
EKP/2011/14, kanssa. 

2. Mikäli tämä päätös ja suuntaviivat EKP/2011/14 ja/tai nii
den täytäntöön panemiseksi toteutetut kansalliset toimenpiteet 
poikkeavat toisistaan, sovelletaan tätä päätöstä. Kansalliset kes
kuspankit soveltavat edelleen suuntaviivojen EKP/2011/14 kaik
kia säännöksiä muuttamattomina, ellei tässä päätöksessä toisin 
säädetä.
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2 artikla 

Tietopyynnöt 

1. Osana suuntaviivojen EKP/2011/14 liitteessä I olevassa 1 
luvussa tarkoitettua rahapolitiikan välineistöä eurojärjestelmä pi
dättää itsellään oikeuden pyytää ja saada käyttöönsä mitä ta
hansa tietoja, joita se tarvitsee rahapoliittisiin operaatioihin liit
tyvien tehtäviensä suorittamiseksi ja tavoitteidensa saavuttami
seksi. 

2. Tämä oikeus ei vaikuta mihinkään muihin eurojärjestel
män nykyisiin oikeuksiin saada rahapoliittisiin operaatioihin liit
tyviä tietoja. 

3 artikla 

Jälkimarkkinakelpoisten omaisuuserien yleiset 
kelpoisuusvaatimukset 

1. Seuraavia kohtia luetaan yhdessä suuntaviivojen 
EKP/2011/14 liitteessä I olevan 6.2.1.1 kohdan 1 alakohdassa 
mainittujen jälkimarkkinakelpoisiin omaisuuseriin sovellettavien 
eurojärjestelmän yleisten kelpoisuusvaatimusten sekä suuntavii
vojen EKP/2011/14 liitteessä I olevassa 6.4.2 kohdassa mainit
tujen jälkimarkkinakelpoisiin omaisuuseriin sovellettavien ris
kienhallintamenetelmien kanssa. 

2. Kullakin vakuudeksi kelpaavalla velkainstrumentilla tulee 
olla 

a) i) kiinteä, ei-ehdollinen lainapääoma ( 1 ); tai 

ii) ei-ehdollinen lainapääoma, joka on sidottu vakiomääräi
sesti ainoastaan yhteen euroalueen inflaatioindeksiin tiet
tynä ajankohtana ja joka ei sisällä muita monimutkaisia 
rakenteita ( 2 ); ja 

b) i) kiinteä korko, nollakorko tai moniportainen korko, jonka 
asetantakaudet ja kuponkiarvot on määritelty etukäteen ja 
josta ei voi aiheutua negatiivista kassavirtaa; tai 

ii) vaihtuva korko, josta ei voi aiheutua negatiivista 
kassavirtaa ja jolla on seuraava rakenne: korkokanta = 
(viitekorko * l) ± x, niin että f ≤ korkokanta ≤ c, ja jossa: 

1. viitekorko on ainoastaan yksi seuraavista tiettynä ajan
kohtana: 

a) euromääräinen rahamarkkinakorko (esim. EURI
BOR, LIBOR) tai vastaava indeksi, 

b) vakiomaturiteetin swap-korko (esim. CMS, EIISDA, 
EUSA), 

c) jonkin euroalueen valtion liikkeeseen laskeman, 
maturiteetiltaan enintään yhden vuoden velkakirjan 
tuotto tai useaan tällaiseen velkakirjaan perustuva 
indeksi tai 

d) Eurostatin tai jäsenvaltion kansallinen tilastoviran
omaisen tuottama euroalueen inflaatioindeksi 
(esim. YKHI), 

ja viitekoron tulee olla sama kuin edellä a kohdan ii 
alakohdassa, mikäli pääoman takaisinmaksu on sidottu 
viitekorkoon, ja 

2. f (alaraja), c (yläraja), l (vipuvaikutus / velkavivun vä
hentäminen) ja x (marginaali), mikäli niitä käytetään, 
ovat kiinteitä liikkeeseenlaskun yhteydessä määritettyjä 
lukuja, jotka voivat muuttua ajan kuluessa, ja jossa f, c, 
ja x on kukin suurempi tai yhtä suuri kuin nolla ja l 
suurempi kuin nolla omaisuuserän koko voimassaolo
ajan. Vaihtuvissa koroissa, joiden viitekorkona on inf
laatioindeksi, l on yhtä suuri kuin yksi. 

3. Mitkään muut kuin kohdassa 2 mainitut rakenteet eivät 
kelpaa vakuudeksi. Suuntaviivojen EKP/2011/14 liitteessä I ole
van 6.2.1.1 kohdan 1 alakohdan toisessa alakohdassa olevaa 
poissuljettujen korkorakenteiden luetteloa ei näin ollen sovelleta. 
Omaisuuserät, jotka olivat vakuudeksi kelpaavien omaisuuserien 
luettelossa tämän päätöksen voimaantulopäivänä ja joista tulee 
edellä 2 kohdan perusteella vakuudeksi kelpaamattomia, säilyt
tävät vakuuskelpoisuutensa 12 kuukauden ajan tämän päätök
sen voimaantulopäivästä lukien. 

4. Mikäli korko – joko kiinteä tai vaihtuva – on tyypiltään 
moniportainen, omaisuuserän vakuuskelpoisuuden arviointi pe
rustuu korkorakenteen osalta omaisuuserän koko voimassaolo
aikaan, ottaen huomioon sekä kuluneen että tulevan ajanjakson. 

5. Hyväksyttäviin korkoihin ei saa liittyä liikkeeseenlaskijan 
oikeutta muuttaa korkoehtoja, eli liikkeeseenlaskijan päätöksistä 
johtuvat korkorakenteen muutokset eivät ole sallittuja omai
suuserän voimassaoloaikana, ottaen huomioon sekä kuluneen 
että tulevan ajanjakson. 

6. Suuntaviivojen EKP/2011/14 liitteessä I olevan 6.7 kohdan 
toista alakohtaa ei enää sovelleta. 

4 artikla 

Liikekiinteistölainavakuudellisia arvopapereita koskevat 
täydentävät kelpoisuusvaatimukset 

Sanotun vaikuttamatta suuntaviivojen EKP/2011/14 liitteessä I 
olevan 6.2.1.1 kohdan 2 alakohdassa mainittuihin kelpoisuus
vaatimuksiin, liikekiinteistölainavakuudellisten arvopapereiden 
vakuutena olevat kassavirtaa synnyttävät omaisuuserät eivät 
saa sisältää lainoja, jotka ovat strukturoituja, syndikoituja tai 
vipulainoja minä tahansa ajankohtana. Tätä artiklaa sovelletta
essa käsitteillä ”strukturoitu laina”, ”syndikoitu laina” ja ”vipulai
na” tarkoitetaan samaa kuin suuntaviivojen EKP/2013/4 3 artik
lan 6 kohdan 4–6 alakohdan määritelmissä.
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5 artikla 

Katettuja joukkolainoja koskevat erityiset 
kelpoisuusvaatimukset 

1. Seuraavia kohtia luetaan yhdessä suuntaviivojen 
EKP/2011/14 liitteessä I olevan 6.2.1.1 kohdan 3 alakohdassa 
katettujen joukkolainojen osalta mainittujen täydentävien kel
poisuusvaatimusten kanssa. 

2. Suuntaviivojen EKP/2011/14 liitteessä I olevan 6.2.1.1 
kohdan 3 alakohdan b alakohtaa sovellettaessa yhteisön katso
taan olevan konsolidoidun yritysryhmän jäsen tai sidoksissa sa
maan keskuslaitokseen, jos asianomaisten yhteisöjen välillä on 
6.2.3.2 kohdassa tarkoitettu läheinen sidos. Konsolidoidun yri
tysryhmän jäsenyys tai sidossuhde keskuslaitokseen on määritet
tävä luottolaitosten liiketoiminnan aloittamisesta ja harjoittami
sesta 14 päivänä kesäkuuta 2006 annetun Euroopan parlamen
tin ja neuvoston direktiivin 2006/48/EY ( 1 ) mukaisesti sillä het
kellä, kun omaisuusvakuudellisten arvopapereiden paremmassa 
etuoikeusasemassa olevat osuudet siirretään katetun joukkolai
nan vakuussammioon. 

3. Katetut joukkolainat, jotka olivat vakuuskelpoisten omai
suuserien luettelossa 30 päivänä maaliskuuta 2013, säilyttävät 
vakuuskelpoisuutensa 28 päivään marraskuuta 2014 saakka. 
Vakuuskelpoisuus voi säilyä myös tällaisten katettujen joukko
lainojen aiemman liikkeeseenlaskun kasvattamisissa edellyttäen, 
että vakuussammioon ei 31 päivästä maaliskuuta 2013 lähtien 
lisätä omaisuusvakuudellisia arvopapereita, jotka eivät täytä 
suuntaviivojen EKP/2011/14 liitteessä I olevan 6.2.1.1 kohdan 
3 alakohdan a–c alakohdassa mainittuja vaatimuksia. 

4. Edellä 1–3 kohdalla ei ole vaikutusta päätöksellä 
EKP/2013/6 asetettuihin sääntöihin, jotka koskevat omassa käy
tössä olevien valtion takaamien kattamattomien pankkien jouk
kovelkakirjojen vakuuskäyttöä eurojärjestelmän rahapoliittisissa 
operaatioissa. 

6 artikla 

Jälkimarkkinakelpoisia omaisuuseriä koskevat täydentävät 
vaatimukset hyvästä luottokelpoisuudesta 

1. Suuntaviivojen EKP/2011/14 liitteessä I olevan 6.3.2 koh
dan a alakohdassa ”Ulkoisen luottoluokituslaitoksen luokitus” 
mainittuun luottoluokitukseen, joka koskee muita jälkimarkki
nakelpoisia omaisuuseriä kuin omaisuusvakuudellisia arvopape
reita ja jonka on antanut ulkoinen luottoluokituslaitos, sovelle
taan seuraavia kriteereitä: 

i) Hyväksytyn ulkoisen luottoluokituslaitoksen ( 2 ) liikkeeseen
laskulle antamista luottoluokituksista, tai jos kyseinen luotto
luokituslaitos ei ole antanut luokitusta liikkeeseenlaskulle, 
sellaiselle ohjelmalle/liikkeeseenlaskusarjalle antamista luotto
luokituksista, jossa omaisuuserä on laskettu liikkeeseen, aina
kin yhden on oltava vähintään eurojärjestelmän asettaman 
luottokelpoisuuden alarajan mukainen ( 3 ). EKP julkaisee 

luottokelpoisuuden alarajan kultakin hyväksytyltä ulkoiselta 
luottoluokituslaitokselta, kuten suuntaviivojen EKP/2011/14 
liitteessä I olevassa 6.3.1 kohdassa on täsmennetty ( 4 ). Jos 
samalle liikkeeseenlaskulle tai soveltuvin osin ohjelmalle/liik
keeseenlaskusarjalle on annettu useita ulkoisten luottoluoki
tuslaitosten luottoluokituksia, käytetään näistä parasta (eli 
parasta saatavilla olevaa, samaa liikkeeseenlaskua tai soveltu
vin osin ohjelmaa/liikkeeseenlaskusarjaa koskevaa luottoluo
kitusta). Jos liikkeeseenlaskua tai soveltuvin osin ohjel
maa/liikkeeseenlaskusarjaa koskeva paras luottoluokitus ei 
ole vähintään eurojärjestelmän asettaman luottokelpoisuuden 
alarajan mukainen, omaisuuserä ei ole vakuuskelpoinen sii
näkään tapauksessa, että sille on olemassa suuntaviivojen 
EKP/2011/14 liitteessä I olevan 6.3.2 kohdan c alakohdan 
mukainen hyväksyttävä takaus. Jos liikkeeseenlaskulle tai so
veltuvin osin ohjelmalle/liikkeeseenlaskusarjalle ei ole ulkoi
sen luottoluokituslaitoksen antamaa luottoluokitusta, liikkee
seenlaskijaa tai takaajaa (mikäli takaus on suuntaviivojen 
EKP/2011/14 liitteessä I olevan 6.3.2 kohdan c alakohdan 
nojalla hyväksyttävä) koskevan parhaan luottoluokituksen on 
oltava vähintään eurojärjestelmän asettaman luottokelpoisuu
den alarajan mukainen, jotta omaisuuserä olisi vakuuskelpoi
nen. 

ii) Liikkeeseenlaskusta ja ohjelmasta/liikkeeseenlaskusarjasta an
netuissa ulkoisen luottoluokituslaitoksen luokituksissa ei 
tehdä eroa omaisuuserän alkuperäisen maturiteetin perus
teella jälkimarkkinakelpoisten omaisuuserien hyvää luottokel
poisuutta vahvistettaessa. Liikkeeseenlaskulle tai ohjelmal
le/liikkeeseenlaskusarjalle annettu ulkoisen luottoluokituslai
toksen luokitus on hyväksyttävä, jos se on vähintään euro
järjestelmän asettaman luottokelpoisuuden alarajan mukai
nen. Liikkeeseenlaskijaa/takaajaa koskevissa ulkoisen luotto
luokituslaitoksen luokituksissa luottoluokituslaitoksen anta
man luottoluokituksen hyväksyttävyys riippuu omaisuuserän 
alkuperäisestä maturiteetista. Lyhytaikaiset omaisuuserät 
(omaisuuserät, joiden alkuperäinen maturiteetti on enintään 
390 päivää) ja pitkäaikaiset omaisuuserät (omaisuuserät, joi
den alkuperäinen maturiteetti on yli 390 päivää) erotetaan 
toisistaan. Lyhytaikaisissa omaisuuserissä hyväksytään ulkoi
sen luottoluokituslaitoksen liikkeeseenlaskijalle antamat ly
hyen ja pitkän aikavälin luokitukset sekä takaajalle antamat 
pitkän aikavälin luokitukset, käyttäen parasta saatavilla ole
vaa luokitusta. Pitkäaikaisissa omaisuuserissä hyväksytään ai
noastaan liikkeeseenlaskijalle ja takaajalle annetut ulkoisen 
luottoluokituslaitoksen pitkän aikavälin luokitukset. 

2. Kuten suuntaviivojen EKP/2011/14 liitteessä I olevan 6.3.2 
kohdan b alakohdan ”Omaisuusvakuudellisia arvopapereita kos
keva ulkoisen luottoluokituslaitoksen luokitus” mukaisessa euro
järjestelmän luottoriskinarvioinnissa täsmennetään, omaisuus
vakuudellisten arvopapereiden, joita koskee vaatimus lainakoh
taisten tietojen ilmoittamisesta, on vastattava eurojärjestelmän 
yhdenmukaistetun luokitusasteikon luokkaa 2 (yhden A:n luot
toluokitus ( 5 )) omaisuusvakuudellisen arvopaperin liikkeeseenlas
kun yhteydessä sekä sen juoksuaikana. Suuntaviivojen 
EKP/2011/14 liitteessä I olevan 6.3.2 kohdan b alakohdan 
”Omaisuusvakuudellisia arvopapereita koskeva ulkoisen luotto
luokituslaitoksen luokitus” muut vaatimukset pysyvät muuttu
mattomina.
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3. Omaisuusvakuudellisiin arvopapereihin, jotka eivät täytä 
vaatimusta lainakohtaisten tietojen ilmoittamisesta, sovelletaan 
edelleen suuntaviivojen EKP/2011/14 liitteessä I olevan 6.3.2 
kohdan b alakohdassa ”Omaisuusvakuudellisia arvopapereita 
koskeva ulkoisen luottoluokituslaitoksen luokitus” luottokelpoi
suudelle asetettuja vaatimuksia. 

4. Jos liikkeeseenlaskulla (tai soveltuvin osin ohjelmalla/liik
keeseenlaskusarjalla) ei ole ulkoisen luottoluokituslaitoksen luo
kitusta, muiden jälkimarkkinakelpoisten omaisuuserien kuin 
omaisuusvakuudellisten arvopapereiden hyvä luottokelpoisuus 
voidaan todeta vakavaraisten takaajien antamien takausten pe
rusteella suuntaviivojen EKP/2011/14 liitteessä I olevan 6.3.2 
kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla. Takaajan vakavarai
suuden arvioinnissa käytetään ulkoisten luottoluokituslaitosten 
takaajalle antamia pitkän aikavälin luokituksia, joiden tulee 
olla vähintään eurojärjestelmän asettaman luottokelpoisuuden 
alarajan mukaisia. Takauksen on täytettävä suuntaviivojen 
EKP/2011/14 liitteessä I olevan 6.3.2 kohdan c alakohdan i–iv 
alakohdassa esitetyt edellytykset. 

7 artikla 

Aliarvostusprosentin määrittäminen 

Määritettäessä suuntaviivojen EKP/2011/14 liitteessä I olevaan 
6.4.1 kohtaan perustuvaa aliarvostusprosenttia käytetään luotto
kelpoisuuden määrittämistä varten käytettyä luottoluokitusta 
6.3.2 ja 6.3.3 kohdan mukaisesti. 

8 artikla 

Aliarvostusluokat sekä jälkimarkkinakelpoisiin ja ei- 
jälkimarkkinakelpoisiin omaisuuseriin sovellettavat 

aliarvostusprosentit 

1. Jälkimarkkinakelpoisten omaisuuserien likvidiysluokkia, 
sellaisina kuin ne on määritetty jälkimarkkinakelpoisiin omai
suuseriin sovellettavissa eurojärjestelmän riskienhallintamenetel
missä suuntaviivojen EKP/2011/14 liitteessä I olevan 6.4.2 koh
dan taulukossa 6, kutsutaan mainitun kohdan koko tekstissä 
aliarvostusluokiksi, muuttamatta vakuudeksi kelpaavien omai
suuserien jakoa soveltuviin luokkiin. 

2. Jälkimarkkinakelpoisiin omaisuuseriin sovellettavat ali
arvostusprosentit, sellaisina kuin ne on määritetty eurojärjestel
män riskienhallintamenetelmissä suuntaviivojen EKP/2011/14 
liitteessä I olevan 6.4.2 kohdan taulukossa 7, korvataan tämän 
päätöksen liitteessä I esitetyillä aliarvostusprosenteilla. 

3. Suuntaviivojen EKP/2011/14 liitteessä I olevan 6.4.2 
kohdan d alakohdassa määritetty, aliarvostusluokkaan V kuu
luviin omaisuusvakuudellisiin arvopapereihin sovellettava ali
arvostus on maturiteetista tai korkorakenteesta riippumatta 10 
prosenttia. 

4. Omassa käytössä oleviin katettuihin joukkolainoihin sovel
letaan ylimääräistä markkina-arvon aliarvostusta. Tätä ylimää
räistä aliarvostusta sovelletaan suoraan yksittäisen velkainst
rumentin koko liikkeeseenlaskun arvoon vähentämällä a) 8 pro
senttia omassa käytössä olevien katettujen joukkolainojen ar
vosta luokitusasteikon luokissa 1 ja 2 ja b) 12 prosenttia 
omassa käytössä olevien katettujen joukkolainojen arvosta luo
kitusasteikon luokassa 3. Tätä sovellettaessa ”omassa käytössä 
olevilla katetuilla joukkolainoilla” tarkoitetaan katettuja pankin 
joukkovelkakirjalainoja, joita ovat laskeneet liikkeeseen vas
tapuoli tai siihen läheisesti sidoksissa olevat yhteisöt ja joiden 
liikkeessä olevasta nimellismäärästä yli 75 prosenttia on kysei
sen vastapuolen ja/tai siihen läheisesti sidoksissa olevien yhtei
söjen käytössä. 

5. Ei-jälkimarkkinakelpoisiin omaisuuseriin sovellettavat ali
arvostusprosentit, sellaisina kuin ne on määritetty eurojärjestel
män riskienhallintamenetelmissä suuntaviivojen EKP/2011/14 
liitteessä I olevan 6.4.3 kohdan taulukossa 9, korvataan tämän 
päätöksen liitteessä II esitetyillä aliarvostusprosenteilla. 

6. Suuntaviivojen EKP/2011/14 liitteessä I olevassa 6.4.3.2 
kohdassa määritetty ei-jälkimarkkinakelpoisiin asuntolainava
kuudellisiin velkainstrumentteihin sovellettava aliarvostus on 
39,5 prosenttia niiden liikkeessä olevasta nimellismäärästä. 

9 artikla 

Laiminlyöntitapauksessa ja vakaussyistä käytettävät keinot 

1. Suuntaviivojen EKP/2011/14 liitteessä II olevan I kohdan 
7 alakohdassa tarkoitettuihin keinoihin, joiden tulee olla käytet
tävissä kansallisen keskuspankin soveltamien sopimus- tai sään
telyjärjestelyjen perusteella, sovelletaan seuraavissa kohdissa esi
tettyjä ehtoja. 

2. Kansallisella keskuspankilla on laiminlyönnin johdosta tai 
vakaussyistä oikeus käyttää seuraavia keinoja: 

a) vastapuoli suljetaan tilapäisesti, osittain tai kokonaan pois 
avomarkkinaoperaatioista; 

b) vastapuoli suljetaan tilapäisesti, osittain tai kokonaan pois 
eurojärjestelmän maksuvalmiusjärjestelmästä; 

c) kaikki avoinna olevat sopimukset ja operaatiot päätetään; 

d) vaaditaan, että erääntymättömät tai ehdolliset saamiset suo
ritetaan nopeutetusti; 

e) kansallisessa keskuspankissa olevia vastapuolen talletuksia 
käytetään kyseiseltä vastapuolelta olevien saamisten kuittaa
miseen; 

f) keskeytetään kyseistä vastapuolta kohtaan olevien velvoittei
den täyttäminen siihen saakka, kunnes vastapuolelta oleva 
saaminen on maksettu.
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3. Lisäksi kansallisella keskuspankilla voi olla laiminlyöntita
pauksessa oikeus käyttää seuraavia keinoja: 

a) vaatia viivästyskorkoa; 

b) vaatia korvausta niistä vahingoista, joita vastapuolen laimin
lyönnistä on aiheutunut. 

4. Lisäksi kansallisella keskuspankilla voi olla vakaussyistä 
oikeus hylätä omaisuuserät, jotka asianomainen vastapuoli on 
toimittanut vakuuskäyttöön eurojärjestelmän luotto-operaatioita 
varten, tai rajoittaa tällaisten omaisuuserien käyttöä tai soveltaa 
niihin ylimääräistä aliarvostusta. 

5. Kansallisen keskuspankin tulee voida laillisesti ilman tar
peettomia viivytyksiä realisoida kaikki vakuutena olevat omai
suuserät siten, että kansallisella keskuspankilla on oikeus reali
soida myönnetyn luoton arvo, jos vastapuoli ei hoida velkasal
doaan viipymättä. 

6. Toimenpiteiden yhdenmukaisen täytäntöönpanon varmis
tamiseksi EKP:n neuvosto voi päättää käytettävistä keinoista, 
mukaan lukien siitä, että vastapuoli suljetaan tilapäisesti, osittain 
tai kokonaan pois avomarkkinaoperaatioista tai eurojärjestelmän 
maksuvalmiusjärjestelmästä. 

10 artikla 

ETA-maiden määritelmää koskeva selvennys 

1. Eurojärjestelmän vakuuskehystä sovellettaessa ETA-mailla 
tarkoitetaan kaikkia EU:n jäsenvaltioita riippumatta siitä, ovatko 
ne muodollisesti liittyneet Euroopan talousalueeseen, sekä Islan
tia, Liechtensteinia ja Norjaa. 

2. Suuntaviivojen EKP/2011/14 liitteen I lisäyksessä 2 (Sanas
to) olevaa ETA-maiden määritelmää katsotaan muutetun vastaa
vasti. 

11 artikla 

Omaisuusvakuudellisia arvopapereita koskevien 
lainakohtaisten vaatimusten täytäntöönpanoa koskevat 

tarkistukset 

1. Sanotun vaikuttamatta suuntaviivojen EKP/2011/14 liit
teessä I olevan 6.2.1.1 kohdan 2 alakohdan ja lisäyksen 8 so
veltamiseen, eurojärjestelmä voi asianomaisen siirtymäajan pää
tyttyä tapauskohtaisesti kelpuuttaa vakuudeksi omaisuusvakuu
dellisia arvopapereita, joiden tulos on matalampi kuin A1, edel
lyttäen että on esitetty pätevä syy sille, että vaadittua tulosta ei 
ole saavutettu. Jokaisen pätevän syyn osalta EKP:n neuvosto 
täsmentää suurimman mahdollisen sallitun poikkeaman ja aika
jänteen. Aikajänteen avulla ilmoitetaan, että omaisuusvakuudel
lisia arvopapereita koskevien tietojen laadun on parannuttava 
määritetyn ajanjakson kuluessa. 

2. Tyhjentävä luettelo pätevistä syistä, niiden sallituista poik
keamista ja aikajänteestä on saatavilla EKP:n verkkosivuilla, ja se 
sisältää muun muassa kuvaukset heikkolaatuisista omaisuus
eristä ja tietotekniikkajärjestelmistä. 

12 artikla 

Voimaantulo ja soveltaminen 

1. Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2013. 

2. Edellä säädetystä poiketen 8 artiklan 4 kohtaa sovelletaan 
1 päivästä marraskuuta 2013. 

Tehty Frankfurt am Mainissa 26 päivänä syyskuuta 2013. 

EKP:n puheenjohtaja 

Mario DRAGHI
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LIITE I 

VAKUUSKELPOISIIN JÄLKIMARKKINAKELPOISIIN OMAISUUSERIIN SOVELLETTAVAT 
ALIARVOSTUSPROSENTIT 

Aliarvostusluokat 

Luottoluo
kitus 

Jäljellä 
oleva 

maturi
teetti 

(vuotta) 

luokka I luokka II (*) luokka III (*) luokka IV (*) luokka V (*) 

kiinteä
korkoinen 

nollakor
koinen 

kiinteä
korkoinen 

nollakor
koinen 

kiinteä
korkoinen 

nollakor
koinen 

kiinteä
korkoinen 

nollakor
koinen 

Luokat 1 
ja 2 

(AAA– 
A-) (**) 

0–1 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 6,5 6,5 

10,0 

1–3 1,0 2,0 1,5 2,5 2,0 3,0 8,5 9,0 

3–5 1,5 2,5 2,5 3,5 3,0 4,5 11,0 11,5 

5–7 2,0 3,0 3,5 4,5 4,5 6,0 12,5 13,5 

7–10 3,0 4,0 4,5 6,5 6,0 8,0 14,0 15,5 

> 10 5,0 7,0 8,0 10,5 9,0 13,0 17,0 22,5 

Aliarvostusluokat 

Luottoluo
kitus 

Jäljellä 
oleva 

maturi
teetti 

(vuotta) 

luokka I luokka II (*) luokka III (*) luokka IV (*) luokka V (*) 

kiinteä
korkoinen 

nollakor
koinen 

kiinteä
korkoinen 

nollakor
koinen 

kiinteä
korkoinen 

nollakor
koinen 

kiinteä
korkoinen 

nollakor
koinen 

Luokka 3 
(BBB+– 

BBB-) (**) 

0–1 6,0 6,0 7,0 7,0 8,0 8,0 13,0 13,0 

Ei Vakuus 
kelpoinen 

1–3 7,0 8,0 10,0 14,5 15,0 16,5 24,5 26,5 

3–5 9,0 10,0 15,5 20,5 22,5 25,0 32,5 36,5 

5–7 10,0 11,5 16,0 22,0 26,0 30,0 36,0 40,0 

7–10 11,5 13,0 18,5 27,5 27,0 32,5 37,0 42,5 

> 10 13,0 16,0 22,5 33,0 27,5 35,0 37,5 44,0 

(*) Jos omaisuusvakuudelliset arvopaperit, pankkien katetut joukkovelkakirjalainat (pankkien katetut jumbolainat, perinteiset pankkien 
katetut joukkovelkakirjalainat sekä muut pankkien katetut joukkovelkakirjalainat) ja kattamattomat pankkien joukkovelkakirjalainat 
arvostetaan suuntaviivojen EKP/2011/14 liitteessä I olevan 6.5 kohdan mukaisesti teoreettisen hinnan perusteella, arvostuksessa 
käytetään ylimääräistä aliarvostusta (haircut). Aliarvostus tehdään vähentämällä suoraan 5 prosenttia kunkin velkainstrumentin teo
reettisesta hinnasta. Omassa käytössä oleviin katettuihin joukkolainoihin sovelletaan lisäksi ylimääräistä aliarvostusta. Omassa käytössä 
olevien katettujen joukkolainojen aliarvostus on 8 prosenttia luokitusasteikon luokissa 1 ja 2, ja 12 prosenttia luokitusasteikon 
luokassa 3. 

(**) Luokitukset sellaisina kuin ne on täsmennetty eurojärjestelmän yhdenmukaistetussa arviointiasteikossa, joka on julkaistu EKP:n 
verkkosivuilla (www.ecb.europa.eu).
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LIITE II 

KIINTEÄKORKOISIIN LAINASAAMISIIN SOVELLETTAVAT ALIARVOSTUSPROSENTIT 

Arvostusmenetelmä 

Luottoluokitus Jäljellä oleva maturiteetti (vuotta) 
Kiinteä korko ja kansallisen 

keskuspankin arvostusperusteena 
teoreettinen hinta 

Kiinteä korko ja kansallisen 
keskuspankin arvostusperusteena 

jäljellä oleva lainapääoma 

Luokat 1 ja 2 (AAA–A-) 0–1 10,0 12,0 

1–3 12,0 16,0 

3–5 14,0 21,0 

5–7 17,0 27,0 

7–10 22,0 35,0 

> 10 30,0 45,0 

Arvostusmenetelmä 

Luottoluokitus Jäljellä oleva maturiteetti (vuotta) 
Kiinteä korko ja kansallisen 

keskuspankin arvostusperusteena 
teoreettinen hinta 

Kiinteä korko ja kansallisen 
keskuspankin arvostusperusteena 

jäljellä oleva lainapääoma 

Luokka 3 (BBB+ – BBB-) 0–1 17,0 19,0 

1–3 29,0 34,0 

3–5 37,0 46,0 

5–7 39,0 52,0 

7–10 40,0 58,0 

> 10 42,0 65,0
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