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EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2016/948,
annettu 1 päivänä kesäkuuta 2016,
yrityssektorin osto-ohjelman toteutuksesta (EKP/2016/16)
1 artikla
Yritysjoukkovelkakirjalainojen suorat ostot ja niiden soveltamisala
Perustetaan CSPP-ohjelma. CSPP-ohjelman mukaan erikseen täsmenne
tyt eurojärjestelmän keskuspankit voivat ostaa hyväksyttäviä yritysjouk
kovelkakirjalainoja ensi- ja jälkimarkkinoilla hyväksyttäviltä vastapuol
ilta, kun taas 3 artiklan 1 kohdassa määriteltyjen julkisen sektorin yri
tysjoukkovelkakirjalainojen ostot ovat sallittuja vain jälkimarkkinoilla ja
erikseen täsmennetyin ehdoin.

2 artikla
Yritysten joukkovelkakirjalainoja koskevat kelpoisuusvaatimukset
Jotta yritysten liikkeeseenlaskemat jälkimarkkinakelpoiset velkainst
rumentit täyttäisivät CPP-ohjelman ostoille asetetut kelpoisuusvaatimuk
set, niiden on täytettävä eurojärjestelmän luotto-operaatioissa sovelletta
vat jälkimarkkinakelpoisia omaisuuseriä koskevat kelpoisuusehdot Eu
roopan keskuspankin suuntaviivojen (EU) 2015/510 (EKP/2014/60) (1)
4 osan mukaisesti, sekä seuraavat lisävaatimukset:

1. Jälkimarkkinakelpoisen velkainstrumentin:

a) liikkeeseenlaskijan on oltava sijoittautunut jäsenvaltioon, jonka
rahayksikkö on euro;

b) liikkeeseenlaskija ei saa olla suuntaviivojen (EU) 2015/510
(EKP/2014/60) 2 artiklan 14 kohdassa tarkoitettu luottolaitos;

c) liikkeeseenlaskijan emoyrityksenä ei ole Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 (2) 4 artiklan 1 kohdan
15 alakohdassa tarkoitettu emoyritys, joka on myös suuntavii
vojen (EU) 2015/510 (EKP/2014/60) 2 artiklan 14 kohdassa tar
koitettu luottolaitos;

d) liikkeeseenlaskijan emoyritys ei ole pankkivalvonnan kohteena
euroalueen ulkopuolella;
(1) Euroopan keskuspankin suuntaviivat (EU) 2015/510, annettu 19 päivänä jou
lukuuta 2014, eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanosta
(EKP/2014/60) (EUVL L 91, 2.4.2015, s. 3).
(2) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 575/2013, annettu 26 päi
vänä kesäkuuta 2013, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuus
vaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 176,
27.6.2013, s. 1).
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e) liikkeeseenlaskija ei ole Euroopan keskuspankin asetuksen (EU)
468/2014 (EKP/2014/17) (1) 2 artiklan 20 kohdassa tarkoitettu
valvottava yhteisö tai asetuksen (EU) 468/2014 (EKP/2014/17)
2 artiklan 21 kohdan b alakohdassa tarkoitetun valvottavan ryh
mittymän jäsen – kummassakin tapauksessa sisällytettynä EKP:n
verkkosivuillaan asetuksen (EU) N:o 468/2014 (EKP/2014/17)
49 artiklan 1 kohdan mukaisesti julkaisemaan luetteloon – eikä
tällaisen valvottavan yhteisön tai ryhmittymän asetuksen (EU)
N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 16 alakohdassa tarkoitettu
tytäryritys;
f) liikkeeseenlaskija ei ole Euroopan parlamentin ja neuvoston di
rektiivin (EU) N:o 2014/65/EU (2) 4 artiklan 1 kohdan 1 alakoh
dassa tarkoitettu sijoituspalveluyritys;
g) liikkeeseenlaskija ei ole laskenut liikkeeseen suuntaviivojen (EU)
2015/510 (EKP/2014/60) 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja omai
suusvakuudellisia arvopapereita;
h) liikkeeseenlaskija ei ole laskenut liikkeeseen suuntaviivojen (EU)
2015/510 (EKP/2014/60) 2 artiklan 62 kohdassa tarkoitettua multi
cédula -joukkolainaa;
i) liikkeeseenlaskija ei ole laskenut liikkeeseen suuntaviivojen (EU)
2015/510 (EKP/2014/60) 2 artiklan 88 kohdassa tarkoitettua
strukturoitua katettua joukkolainaa;
j) liikkeeseenlaskija ei ole varainhoitoyhtiö, joka on syntynyt Euroo
pan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 806/2014 (3)
26 artiklan tai Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2014/59/EU (4) 42 artiklan täytäntöönpanevan kansallisen lainsää
dännön mukaiseen kriisinratkaisutoimeen sisältyvän varojen erot
telun johdosta;
k) liikkeeseenlaskija ei ole rahoitussektorin uudelleenjärjestelyn ja/tai
kriisinratkaisun tukemiseksi perustettu kansallinen omaisuuden
hoito- ja divestointirahasto (5); ja
l) liikkeeseenlaskija ei ole PSPP-ohjelman kelpoisuusehdot täyttävä
liikkeeseenlaskija.
(1) Euroopan keskuspankin asetus (EU) N:o 468/2014, annettu 16 päivänä huh
tikuuta 2014, kehyksen perustamisesta yhteisen valvontamekanismin puit
teissa tehtävälle yhteistyölle EKP:n ja kansallisten toimivaltaisten viranomais
ten välillä sekä kansallisten nimettyjen viranomaisten kanssa (YVM-kehys
asetus) (EKP/2014/17) (EUVL L 141, 14.5.2014, s. 1).
(2) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/65/EU, annettu 15 päivänä
toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä direktiivin
2002/92/EY ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta (EUVL L 173,
12.6.2014, s. 349).
(3) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 806/2014, annettu 15 päi
vänä heinäkuuta 2014, yhdenmukaisten sääntöjen ja yhdenmukaisen menet
telyn vahvistamisesta luottolaitosten ja tiettyjen sijoituspalveluyritysten krii
sinratkaisua varten yhteisen kriisinratkaisumekanismin ja yhteisen kriisinrat
kaisurahaston puitteissa sekä asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta
(EUVL L 225, 30.7.2014, s. 1)
(4) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/59/EU, annettu 15 päivänä
toukokuuta 2014, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytys- ja kriisin
ratkaisukehyksestä sekä neuvoston direktiivin 82/891/ETY, Euroopan parla
mentin 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 asetus
ten (EU) N:o 1093/2010 ja (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 173,
12.6.2014, s. 190).
5
( ) Luettelo tällaisista yhteisöistä julkaistaan EKP:n verkkosivuilla www.ecb.eu
ropa.eu
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2. Jälkimarkkinakelpoisen velkainstrumentin jäljellä olevan maturiteetin
on oltava vähintään 6 kuukautta ja enintään 30 vuotta ja 364 päivää
hetkenä, jona asianomainen eurojärjestelmän keskuspankki ostaa sen.

3. Suuntaviivojen (EU) 2015/510 (EKP/2014/60) 59 artiklan 5 kohdasta
poiketen jälkimarkkinakelpoisen velkainstrumentin luottokelpoisuus
vaatimusten arvioinnissa otetaan huomioon ainoastaan eurojärjestel
män luottokelpoisuuden arviointikehikossa hyväksytyn ulkoisen luot
toluokituslaitoksen antamat luottokelpoisuutta koskevat tiedot.

4. Jälkimarkkinakelpoisen velkainstrumentin on oltava euromääräinen.

▼M1
5. Sallittuja ovat sellaisten nimellisarvoisten yritysjoukkovelkakirjalai
nojen ostot, joiden negatiivinen (tai huonoin) kokonaistuottoprosentti
on yhtä suuri kuin talletuskorko tai ylittää sen. Sellaisten nimellis
arvoisten yritysjoukkovelkakirjalainojen ostot, joiden negatiivinen
(tai huonoin) kokonaistuottoprosentti alittaa talletuskoron, ovat sallit
tuja siinä määrin kuin ne ovat välttämättömiä.

▼B
3 artikla
Julkisen sektorin yritysjoukkovelkakirjalainojen ostojen toteutusta
koskevat rajoitukset
1.
Tässä päätöksessä julkisen sektorin yritysjoukkovelkakirjalainalla
tarkoitetaan 2 artiklan ehdot täyttävää yritysjoukkovelkakirjalainaa,
jonka liikkeeseenlaskijana on asetuksen (EY) N:o 3603/93 (1) 8 artiklassa
tarkoitettu julkinen yritys.

2.
Jotta hyväksyttäville julkisen sektorin yritysjoukkovelkakirjalai
noille voidaan muodostaa markkinahinta, ostoja ei EKP:n neuvoston
määrittämänä ajanjaksona sallita, jos kyseessä on uusi tai jatkuva julki
sen sektorin yritysjoukkovelkakirjalainan liikkeeseenlasku tai saman yh
teisön tai liikkeeseenlaskijan kanssa samaan ryhmittymään kuuluvien
yhteisöjen liikkeeseenlaskemat julkisen sektorin yritysjoukkovelkakirja
lainat, joiden jäljellä olevat maturiteetit on ajallisesti hyvin lähellä liik
keeseen laskettavien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien matu
riteettia (ennen ja jälkeen).

4 artikla
Ostorajat
1.
Yhdellä ISIN-koodilla liikkeeseen laskettuja arvopapereita kos
kevaa raja-arvoa sovelletaan CSPP-ohjelmassa siten, että otetaan huo
mioon kaikkien eurojärjestelmän keskuspankkien kaikissa sijoitussal
kuissa olevat konsolidoidut sijoitukset. Yhdellä ISIN-koodilla liikkee
seen laskettujaa arvopapereita koskeva yläraja on 70 prosenttia muiden
yritysjoukkovelkakirjalainojen osalta kuin julkisen sektorin yritysjouk
kovelkakirjalainojen osalta.
(1) Neuvoston asetus (EY) N:o 3603/93, annettu 13 päivänä joulukuuta 1993,
perustamissopimuksen 104 artiklassa ja 104 b artiklan 1 kohdassa tarkoitet
tujen kieltojen soveltamiseksi tarvittavien määritelmien täsmentämisestä
(EYVL L 332, 31.12.1993, s. 1).
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Tätä alhaisempaa liikkeeseenlaskun raja-arvoa voidaan erityisissä ta
pauksissa soveltaa esim. julkisen sektorin yritysjoukkovelkakirjalainoi
hin tai riskienhallintasyistä. Julkisen sektorin yritysten joukkovelkakir
jalainojen kohtelun on vastattava niiden kohtelua PSPP-ohjelmassa.

2.
Eurojärjestelmä soveltaa hyväksyttäviin yritysjoukkovelkakirjalai
noihin jatkuvasti asianmukaisia luottoriski- ja due diligence -menettelyjä

3.
Jotta varmistettaisiin, että ostot jakautuvat hajautetusti eri liikkee
seenlaskijoiden ja liikkeeseenlaskijaryhmien välillä, eurojärjestelmä
määrittää lisäksi liikkeeseenlaskijaryhmäkohtaisia ostorajoja, jotka pe
rustuvat liikkeeseenlaskijaryhmän markkinakapitalisaatioon liittyviin al
lokaatioviitearvoihin.

5 artikla
Ostoja toteuttavat eurojärjestelmän keskuspankit
CSPP-ohjelman mukaisesti yritysjoukkovelkakirjalainoja ostavat euro
järjestelmän keskuspankit täsmennetään EKP:n verkkosivuilla julkais
tavassa luettelossa. Eurojärjestelmä soveltaa liikkeeseenlaskijan sijoittau
tumismaahan perustuvaa erikoistumisjärjestelmää CSPP-ohjelmassa os
tettavien yritysjoukkovelkakirjalainojen kohdentamisessa. EKP:n neu
vosto sallii tapauskohtaisia poikkeuksia erikoistumisjärjestelmästä, jos
objektiiviset näkökohdat vaikeuttavat järjestelmän soveltamista tai poik
keukset muutoin ovat järkeviä CSPP-ohjelman rahapoliittisten tavoittei
den saavuttamiseksi kokonaisuutena. Kukin määritetty eurojärjestelmän
keskuspankki ostaa ainoastaan määritettyihin euroalueen jäsenvaltioihin
sijoittautuneiden liikkeeseenlaskijoiden liikkeeseenlaskemia hyväksyttä
viä yritysjoukkovelkakirjalainoja. Yritysjoukkovelkakirjalainojen hyväk
syttävien liikkeeseenlaskijoiden sijoittautumismaan mukainen maantie
teellinen allokaatio tietyille eurojärjestelmän keskuspankeille vahvis
tetaan EKP:n verkkosivuilla julkaistavassa luettelossa.

6 artikla
Hyväksyttävät vastapuolet
Eurojärjestelmän CSPP-ohjelman salkuissa pidettäviin yritysjoukkovel
kakirjalainoihin liittyvissä suorissa kaupoissa ja arvopaperilainaustran
saktioissa CSPP-ohjelman vastapuoliksi hyväksytään seuraavat vas
tapuolet:

a) yhteisöt,
jotka
täyttävät
suuntaviivojen
(EU)
2015/510
(EKP/2014/60) 55 artiklan mukaiset kelpoisuusvaatimukset eurojär
jestelmän rahapoliittisiin operaatioihin osallistumiseksi; ja

b) muut vastapuolet, joita eurojärjestelmän keskuspankit käyttävät eu
romääräisten sijoitussalkkujensa sijoitusten yhteydessä.
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7 artikla
Arvopaperinlainaustransaktiot
CSPP-ohjelman mukaisesti yritysjoukkovelkakirjalainoja ostavat euro
järjestelmän keskuspankit antavat CSPP-ohjelman nojalla ostetut arvo
paperit lainaustarkoituksiin, mukaan lukien repo-operaatiohin, CSPP-oh
jelman tehokkuuden varmistamiseksi.
8 artikla
Loppusäännökset
Tämä päätös tulee voimaan 6 päivänä kesäkuuta 2016.

