L 14/22

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

18.1.2013

EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,
annettu 19 päivänä joulukuuta 2012,
väliaikaisista muutoksista valuuttamääräisten vakuuksien vakuuskelpoisuutta koskeviin sääntöihin
(EKP/2012/34)
(2013/35/EU)
aikaisista lisätoimenpiteistä ja suuntaviivojen EKP/2007/9
muuttamisesta 2 päivänä elokuuta 2012 annettuja suun
taviivoja EKP/2012/18 (3).

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen
luetelmakohdan,

(4)

EKP:n neuvosto hyväksyi 26 päivänä marraskuuta 2012
eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä
annettujen suuntaviivojen EKP/2011/14 muuttamisesta
annetut suuntaviivat EKP/2012/25 (4). Tämän muutoksen
taustalla oli mm. tarve luetella niiden jälkimarkkinakel
poisten velkainstrumenttien korkorakenne, jotka hyväksy
tään vakuudeksi eurojärjestelmän rahapoliittisia operaa
tioita koskevien säännösten mukaan.

(5)

Joillakin sellaisilla valuuttamääräisillä jälkimarkkinakelpoi
silla velkainstrumenteilla, jotka ovat tällä hetkellä vakuus
kelpoisia suuntaviivojen EKP/2012/18 5 a artiklan mukai
sesti, on vaihtuva korko, joka on sidottu niiden valuut
taan liittyvää rahamarkkinakorkoa vastaavaan indeksiin.
Suuntaviivojen EKP/2011/14 viimeisimpien, 3 päivästä
tammikuuta 2013 lähtien sovellettavien muutosten mu
kaan näiden instrumenttien olisi määrä menettää vakuus
kelpoisuutensa. EKP:n neuvosto katsoo kuitenkin, että
valuuttamääräisten jälkimarkkinakelpoisten velkainst
rumenttien väliaikaista vakuuskelpoisuutta eurojärjestel
män rahapoliittisissa operaatioissa olisi jatkettava siihen
katsomatta, onko niiden korko sidottu muuhun kuin eu
romääräiseen korkoon vai muuhun kuin euroalueen inf
laatioindeksiin. Tästä syystä EKP:n neuvosto on päättänyt
keskeyttää suuntaviivojen EKP/2011/14 sellaisten sään
nösten soveltamisen, jotka estäisivät tällaisten omaisuus
erien vakuuskelpoisuuden jatkumisen.
Tässä päätöksessä säädettyjä lisätoimenpiteitä olisi sovel
lettava väliaikaisesti, kunnes EKP:n neuvosto katsoo, ettei
niitä enää tarvita rahapolitiikan välittymismekanismin asi
anmukaisen toiminnan turvaamiseksi,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroo
pan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 12.1 ja 14.3 ar
tiklan yhdessä 3.1 artiklan ensimmäisen luetelmakohdan ja
18.2 artiklan kanssa,

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. Eurojärjestelmän rahapolitiikan väli
neistä ja menettelyistä 20 päivänä syyskuuta 2011 annet
tujen suuntaviivojen EKP/2011/14 (1) liitteessä I määritel
lään yleisehdot, mukaan lukien eurojärjestelmän luottooperaatioissa käytettävien vakuuksien vakuuskelpoisuus
ehdot, joiden perusteella EKP ja kansalliset keskuspankit
ovat valmiita toteuttamaan luottotoimia.

(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.

(6)

(3)

Likviditeetin tarjoamisen tehostamiseksi eurojärjestelmän
rahapoliittisten operaatioiden vastapuolille EKP:n neu
vosto päätti 6 päivänä syyskuuta 2012 laajentaa väliaikai
sesti eurojärjestelmän rahapoliittisissa operaatioissa va
kuutena käytettävien omaisuuserien vakuuskelpoisuus
ehtoja hyväksymällä Englannin punnan, jenin tai Yhdys
valtain dollarin määräiset jälkimarkkinakelpoiset vel
kainstrumentit vakuuskelpoisiksi omaisuuseriksi rahapo
liittisissa operaatioissa. EKP:n neuvoston päätös pantiin
täytäntöön 10 päivänä lokakuuta 2012 suuntaviivoilla
EKP/2012/23 (2), joilla muutettiin eurojärjestelmän rahoi
tusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väli

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

(1) EUVL L 331, 14.12.2011, s. 1.
(2) EUVL L 284, 17.10.2012, s. 14.

1 artikla
Suuntaviivojen EKP/2011/14 liitteen I tiettyjen säännösten
soveltamisen keskeyttäminen
1.
Suuntaviivojen EKP/2011/14 liitteessä I olevan 6.2.1.1 1
kohdan b alakohdassa täsmennettyjen korkoja koskevien euro
järjestelmän vähimmäiskelpoisuusvaatimusten soveltaminen kes
keytetään 2 artiklan mukaisesti valuuttamääräisten jälkimarkki
nakelpoisten velkainstrumenttien osalta.
(3) EUVL L 218, 15.8.2012, s. 20.
(4) EUVL L 348, 18.12.2012, s. 30.
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2.
Jos tämän päätöksen ja suuntaviivojen EKP/2011/14 sään
nökset, sellaisina kuin kansalliset keskuspankit ovat panneet ne
täytäntöön kansallisella tasolla, poikkeavat toisistaan, sovelletaan
ensin mainittuja.

sisällä diskreettiin jakaumaan perustuvaa korkoa, ehdollisesti
määräytyvää korkoa (range accrual), tietyissä rajoissa ehdollisesti
määräytyvää korkoa (ratchet) tai vastaavia monimutkaisia raken
teita.

3.
Jos tämän päätöksen ja suuntaviivojen EKP/2012/18 sään
nökset, sellaisina kuin kansalliset keskuspankit ovat panneet ne
täytäntöön kansallisella tasolla, poikkeavat toisistaan, sovelletaan
ensin mainittuja.

2.
Edellä 1 kohdassa mainittujen hyväksyttävien valuuttamää
räisten viitekorkojen lisäksi EKP voi EKP:n neuvoston hyväksyn
nän saatuaan julkaista verkkosivuillaan http://www.europa.eu
luettelon muista hyväksyttävistä valuuttamääräisistä viitekorois
ta.

4.
Kansalliset keskuspankit soveltavat edelleen suuntaviivojen
EKP/2011/14 ja EKP/2012/18 kaikkia säännöksiä, jollei tästä
päätöksestä muuta johdu.
2 artikla
Tiettyjen Englannin punnan, jenin tai Yhdysvaltain dollarin
määräisten omaisuuserien vakuuskelpoisuuden jatkuminen
1.
Vakuuskelpoisia eurojärjestelmän rahapoliittisissa operaa
tioissa ovat suuntaviivojen EKP/2012/18 5 a artiklan mukaiset
jälkimarkkinakelpoiset velkainstrumentit, joiden korko on si
dottu niiden valuutan määräiseen yhteen rahamarkkinakorkoon
taikka kyseisen valuutta-alueen valtion inflaatioindeksiin, joka ei

3 artikla
Voimaantulo
Tämä päätös tulee voimaan 3 päivänä tammikuuta 2013.

Tehty Frankfurt am Mainissa 19 päivänä joulukuuta 2012.
EKP:n puheenjohtaja
Mario DRAGHI

