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EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2016/811,
annettu 28 päivänä huhtikuuta 2016,
kohdennettuihin

pitempiaikaisiin rahoitusoperaatioihin liittyvistä toimenpiteistä
päätöksen EKP/2014/34 muuttamisesta (EKP/2016/11)

annetun

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
3.1 artiklan ensimmäisen luetelmakohdan, 12.1 artiklan, 18.1 artiklan toisen luetelmakohdan ja 34.1 artiklan toisen
luetelmakohdan,
ottaa huomioon eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanosta 19 päivänä joulukuuta 2014 annetut
Euroopan keskuspankin suuntaviivat (EU) 2015/510 (EKP/2014/60) (1),
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Suuntaviivojen (EU) 2015/510 (EKP/2014/60) 1 artiklan 4 kohdan mukaan EKP:n neuvosto voi milloin tahansa
muuttaa niitä keinoja, välineitä, vaatimuksia, kriteerejä ja menettelyjä, joilla eurojärjestelmän rahapoliittisia
operaatioita toteutetaan.

(2)

EKP:n neuvosto hyväksyi 29 päivänä heinäkuuta 2014 päätöksen EKP/2014/34 (2) hintavakauden ylläpitämistä
koskevan tehtävänsä mukaisesti sekä sellaisten toimien puitteissa, joilla parannetaan rahapolitiikan välittymisme
kanismin toimintaa tukemalla luotonantoa reaalitaloudelle. Tässä päätöksessä säädettiin kahden vuoden aikana
toteutettavasta kohdennettujen pitkäaikaisten rahoitusoperaatioiden (jäljempänä ’TLTRO-ohjelma’) sarjasta.

(3)

EKP:n neuvosto päätti 10 päivänä maaliskuuta 2016 toteuttaa uuden sarjan kohdennettuja pitkäaikaisia rahoitus
operaatiota (jäljempänä ’TLTRO II’) EKP:n kasvua tukevan rahapolitiikan tukemiseksi sekä rahapolitiikan
välittymismekanismin lujittamiseksi tarjoamalla lisäkannustimia luotonannolle reaalitaloudelle. Näiden TLTRO II
-operaatioiden ehdot vahvistetaan erillisessä päätöksessä. Jotta luottolaitokset pystyisivät maksamaan takaisin
TLTRO-ohjelman puitteissa lainaamansa määrät sekä lainamaan TLTRO II -operaatioiden puitteissa, EKP:n
neuvosto päätti ottaa käyttöön lisämahdollisuuden maksaa TLTRO-lainat takaisin vapaaehtoisesti kesäkuussa
2016.

(4)

EKP:n neuvosto päätti lisäksi, että lisäraportointia ei vaadita osallistujilta, jotka ovat toimittaneet syyskuun 2016
pakollisen aikaistetun takaisinmaksun laskemiseksi tarvittavat tiedot.

(5)

Jotta luottolaitoksille varattaisiin riittävästi aikaa ensimmäistä TLTRO II -operaatiota koskevien operatiivisten
valmistelujen toteuttamiseen, tämän päätöksen olisi tultava voimaan niin pian kuin mahdollista.

(6)

Tästä syystä päätöstä EKP/2014/34 olisi muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Muutokset
Muutetaan päätös EKP/2014/34 seuraavasti:
1) Korvataan 6 artikla seuraavasti:
”6 artikla
Aikaistettu takaisinmaksu
1.
Osallistujilla on 24 kuukauden kuluttua kustakin kohdennetusta pitempiaikaisesta rahoitusoperaatiosta
mahdollisuus puolivuosittain pienentää kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden määrää tai lopettaa
operaatio ennen maturiteettia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 kohdan soveltamista. Aikaistetun takaisinmaksun
päivämäärät osuvat eurojärjestelmän täsmentämällä tavalla eurojärjestelmän perusrahoitusoperaation maksujen
suorituspäiviksi.
(1) EUVL L 91, 2.4.2015, s. 3.
(2) Päätös EKP/2014/34, annettu 29 päivänä heinäkuuta 2014, kohdennettuihin pitempiaikaisiin rahoitusoperaatioihin liittyvistä
toimenpiteistä (EUVL L 258, 29.8.2014, s. 11).
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2.
Osallistujilla on myös mahdollisuus pienentää kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden määrää
tai päättää ne ennen eräpäivää Euroopan keskuspankin päätöksen (EU) 2016/810 (EKP/2016/10) (*) nojalla
toteutetun ensimmäisen kohdennetun pitempiaikaisen rahoitusoperaation maksun suorituspäivänä. Jos osallistuja
haluaa käyttää aikaistettua takaisinmaksua koskevaa menettelyä mainittuna ensimmäisenä takaisinmaksun
päivämääränä, sen on ilmoitettava asianomaiselle kansalliselle keskuspankille aikeestaan maksaa luotto takaisin
aikaistettua takaisinmaksua koskevassa menettelyssä aikaistetun takaisinmaksun päivämääränä viimeistään kolme
viikkoa ennen kyseistä aikaistetun takaisinmaksun päivämäärää. Tällainen ilmoitus tulee osallistujaa sitovaksi kolme
viikkoa ennen siinä tarkoitettua aikaistetun takaisinmaksun päivämäärää. Epäselvyyksien välttämiseksi kesäkuussa
2016 toteutettavissa kohdennetuissa pitempiaikaisissa rahoitusoperaatioissa käytettävissä oleva 4 artiklan 3 kohdan
mukaisesti laskettava lisälainakiintiö määritetään maaliskuusta 2015 toteutetuissa kohdennetuissa pitempiaikaisissa
rahoitusoperaatioissa lainattujen määrien perusteella; näistä määristä ei vähennetä ensimmäisenä aikaistetun
takaisinmaksun päivämääränä takaisin maksettuja määriä.
3.
Jos osallistuja haluaa käyttää aikaistettua takaisinmaksua koskevaa menettelyä minä tahansa muuna aikaistetun
takaisinmaksun päivämääränä, sen on ilmoitettava asianomaiselle kansalliselle keskuspankille aikeestaan maksaa
luotto takaisin aikaistettua takaisinmaksua koskevassa menettelyssä aikaistetun takaisinmaksun päivämääränä
viimeistään kaksi viikkoa ennen kyseistä aikaistetun takaisinmaksun päivämäärää. Tällainen ilmoitus tulee osallistujaa
sitovaksi kaksi viikkoa ennen siinä tarkoitettua aikaistetun takaisinmaksun päivämäärää.
4.
Jos osallistuja ei suorita aikaistettua takaisinmaksun koskevan menettelyn mukaista määrää lainkaan tai
suorittaa sen vain osittain, osallistujalle voidaan määrätä taloudellinen seuraamus. Soveltuvat taloudelliset
seuraamukset lasketaan Euroopan keskuspankin suuntaviivojen (EU) 2015/510 (EKP/2014/60) (**) liitteen VII
mukaisesti ja niiden on vastattava taloudellisia seuraamuksia, joita määrätään tapauksissa, joissa on rikottu
rahapoliittisten käänteisoperaatioiden yhteydessä velvollisuutta huolehtia koko operaation ajan vakuuksien
riittävyydestä ja suorittaa vastapuolelle jaettua määrää vastaavat maksusuoritukset. Taloudellisten seuraamusten
määrääminen ei vaikuta kansallisen keskuspankin oikeuteen käyttää suuntaviivojen (EU) 2015/510 (EKP/2014/60)
166 artiklassa laiminlyöntitapauksia varten vahvistettuja keinoja.
(*) Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2016/810, annettu 28 päivänä huhtikuuta 2016, toisesta kohdennettujen
pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden sarjasta (EKP/2016/10) (EUVL L 132, 21.5.2016, s. 107).
(**) Euroopan keskuspankin suuntaviivat (EU) 2015/510, annettu 19 päivänä joulukuuta 2014, eurojärjestelmän
rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanosta (EKP/2014/60) (EUVL L 91, 2.4.2015, s. 3).”
2) korvataan 7 artiklan 1 ja 2 kohta seuraavasti:
”1. Sellaisten kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden osallistujien, joiden kumulatiivinen huomioon
otettava nettolainananto ajanjaksolla 1.5.2014–30.4.2016 on pienempi kuin niihin sovellettava vertailuarvo
30.4.2016, on maksettava kohdennetussa pitempiaikaisessa rahoitusoperaatiossa saamansa aloituslaina ja lisälainat
kokonaan takaisin 28.9.2016, ellei eurojärjestelmä määrää jotain muuta maksupäivää. Tekniset laskukaavat ovat
liitteessä I.
2.
Jos osallistujan lisäkiintiöön perustuvan lainan kokonaismäärä ylittää maaliskuun 2015 ja kesäkuun 2016
välisenä aikana toteutetuissa kohdennetuissa pitempiaikaisissa rahoitusoperaatioissa lisäkiintiön, joka on laskettu
kiintiönmäärityksen viitekuukautena olevan huhtikuun 2016 mukaan, tämän lisälainan määrä on maksettava
28.9.2016, ellei eurojärjestelmä määrää jotain muuta maksupäivää. Tekniset laskukaavat ovat liitteessä I.”
3) Korvataan 7 artiklan 5 kohta seuraavasti:
”5. Jos osallistuja ei suorita aikaistettua takaisinmaksua koskevan menettelyn mukaista määrää lainkaan tai
suorittaa sen vain osittain takaisinmaksupäivään mennessä, sille voidaan määrätä taloudellinen seuraamus. Soveltuvat
taloudelliset seuraamukset lasketaan suuntaviivojen (EU) 2015/510 (EKP/2014/60) liitteen VII mukaisesti ja niiden on
vastattava taloudellisia seuraamuksia, joita määrätään tapauksissa, joissa on rikottu rahapoliittisten käänteisope
raatioiden yhteydessä velvollisuutta huolehtia koko operaation ajan vakuuksien riittävyydestä ja suorittaa
vastapuolelle jaettua määrää vastaavat maksusuoritukset Sanktioiden määrääminen ei vaikuta kansallisen
keskuspankin oikeuteen käyttää suuntaviivojen (EU) 2015/510 (EKP/2014/60) 166 artiklassa laiminlyöntitapauksia
varten vahvistettuja keinoja.”
4) Korvataan 8 artiklan 4 kohta seuraavasti:
”4. Niin kauan kuin kohdennettuun pitempiaikaiseen rahoitusoperaatioon osallistuvalla laitoksella on
kohdennettuun pitempiaikaiseen rahoitusoperaatioon perustuvaa luottokantaa, sen on toimitettava täytetyt raportoin
tipohjat neljännesvuosittain 1 kohdan mukaisesti siihen saakka, kunnes kaikki 7 artiklan mukaisen pakollisen
takaisinmaksuvelvoitteen määrittämiseksi tarvittavat tiedot on toimitettu.”
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5) Korvataan 8 artiklan 8 kohta seuraavasti:
”8. Kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden osallistujien on toteutettava vuosittain 1 kohdan
mukaisesti raportoitujen tietojen täsmällisyyttä koskeva tarkastus, lukuun ottamatta tapauksia joissa osallistuja on
maksanut 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti koko kohdennettuihin pitempiaikaisiin rahoitusoperaatioihin perustuvan
lainakannan. Tämän tarkastuksen voi suorittaa vuosittaisen tilintarkastuksen yhteydessä ja sen voi suorittaa
ulkopuolinen tilintarkastaja. Osallistujat voivat käyttää ulkopuolisen tilintarkastajan sijasta vastaavia eurojärjestelmän
hyväksymiä järjestelyjä. Tämän tarkastuksen tuloksesta on ilmoitettava osallistujan kansalliselle keskuspankille. Jos
osallistuja kuuluu TLTRO-ryhmään, tuloksesta on ilmoitettava TLTRO-ryhmän jäsenten kansallisille keskuspankeille.
Tämän kohdan mukaisesti tehtyjen tarkastusten yksityiskohtaiset tulokset on osallistujan kansallisen keskuspankin
pyynnöstä toimitettava kyseiselle kansalliselle keskuspankille, ja jos osallistuja kuuluu ryhmään, tämän jälkeen myös
TLTRO-ryhmän jäsenten kansallisille keskuspankeille.”
2 artikla
Voimaantulo
Tämä päätös tulee voimaan 3 päivänä toukokuuta 2016.

Tehty Frankfurt am Mainissa 28 päivänä huhtikuuta 2016.
EKP:n puheenjohtaja
Mario DRAGHI

