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EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2017/1360,
annettu 18 päivänä toukokuuta 2017,
katettujen joukkovelkakirjalainojen kolmannen osto-ohjelman toteutuksesta annetun päätöksen
EKP/2014/40 muuttamisesta (EKP/2017/14)
EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan
ensimmäisen luetelmakohdan,
ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen
12.1 artiklan toisen alakohdan luettuna yhdessä 3.1 artiklan ensimmäisen luetelmakohdan ja 18.1 artiklan kanssa,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Päätöksellä EKP/2014/40 (1) perustettiin katettujen velkakirjalainojen kolmas osto-ohjelma (jäljempänä
’CBPP3-ohjelma’). CBPP3-ohjelma muodostaa yhdessä omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelman,
jälkimarkkinoilla toteutettavan julkisen sektorin omaisuuserien osto-ohjelman ja yrityssektorin osto-ohjelman
kanssa laajennetun omaisuuserien osto-ohjelman (jäljempänä ’APP-ohjelma’). APP-ohjelman tarkoituksena on
parantaa edelleen rahapolitiikan välittymistä, edistää luotonantoa euroalueen taloudelle, helpottaa kotitalouksien
ja yritysten lainanoton ehtoja sekä osaltaan vaikuttaa inflaatiovauhdin palautumiseen tasolle, joka on
hintavakauden säilyttämiseen tähtäävän Euroopan keskuspankin (EKP) ensisijaisen tavoitteen mukaisesti
keskipitkällä aikavälillä lähellä kahta prosenttia mutta hieman alle sen.

(2)

Yhteisen rahapolitiikan saavuttaminen edellyttää APP-ohjelman välitykselläkin niiden keinojen, välineiden ja
menettelyiden määrittelyä, joita eurojärjestelmä käyttää pannakseen rahapolitiikan yhdenmukaisesti täytäntöön
jäsenvaltioissa, joiden rahayksikkö on euro.

(3)

EKP:n neuvosto päätti 22 päivänä maaliskuuta 2017 täsmentää edelleen sääntöjään, joita sovelletaan katettujen
joukkolainojen sellaisiin liikkeeseenlaskijoihin, jotka ovat alasajettavia yhteisöjä, varmistaakseen niiden
johdonmukaisen kohtelun eurojärjestelmän rahapoliittisissa operaatioissa APP-ohjelman välityksellä.

(4)

Tästä syystä päätöstä EKP/2014/40 olisi muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Muutos
Lisätään päätöksen EKP/2014/40 2 artiklaan 8 kohta seuraavasti:
”8. Katettujen joukkolainojen liikkeeseenlaskijana ei ole julkis- tai yksityisomisteinen yhteisö, a) jonka
päätarkoituksena on luopua vähitellen omaisuudestaan ja lopettaa liiketoimintansa, tai b) joka on varainhoitoon
tai liiketoiminnoista luopumiseen keskittyvä yhtiö, joka on perustettu tukemaan rahoitussektorin uudelleenjär
jestelyä ja/tai kriisinratkaisua, mukaan lukien erilliset varainhoitoyhtiöt, jotka perustetaan kriisinratkaisun
yhteydessä eroteltaessa varoja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 806/2014 (*) 26 artiklan
tai Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/59/EU (**) 42 artiklan täytäntöönpanemiseksi annetun
kansallisen lainsäädännön nojalla.
(*) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 806/2014, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2014,
yhdenmukaisten sääntöjen ja yhdenmukaisen menettelyn vahvistamisesta luottolaitosten ja tiettyjen
sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisua varten yhteisen kriisinratkaisumekanismin ja yhteisen kriisinratkaisu
rahaston puitteissa sekä asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta (EUVL L 225, 30.7.2014, s. 1).
(**) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/59/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014,
luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä sekä neuvoston direktiivin
82/891/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2001/24/EY, 2002/47/EY, 2004/25/EY,
2005/56/EY, 2007/36/EY, 2011/35/EU, 2012/30/EU ja 2013/36/EU ja asetusten (EU) N:o 1093/2010 ja (EU)
N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 190).”
(1) Päätös EKP/2014/40, annettu 15 päivänä lokakuuta 2014, katettujen joukkovelkakirjalainojen kolmannen osto-ohjelman toteutuksesta
(EUVL L 335, 22.11.2014, s. 22).
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Voimaantulo
Tämä päätös tulee voimaan 21 päivänä heinäkuuta 2017.

Tehty Frankfurt am Mainissa 18 päivänä toukokuuta 2017.
EKP:n neuvoston puolesta
EKP:n puheenjohtaja
Mario DRAGHI

