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SUUNTAVIIVAT
EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT,
annettu 23 päivänä tammikuuta 2013,
eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista
lisätoimenpiteistä annettujen suuntaviivojen EKP/2012/18 muuttamisesta
(EKP/2013/2)
(2013/74/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,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

(3)

Eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskel
poisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä 2 päi
vänä elokuuta 2012 annettujen suuntaviivojen
EKP/2012/18 (1) 2 artiklan mukaan eurojärjestelmä voi
päättää, että vastapuolilla on mahdollisuus pienentää joi
denkin pitkäaikaisten rahoitusoperaatioiden määrää tai
päättää ne ennen eräpäivää (tällaista määrän pienentä
mistä tai päättämistä ennen eräpäivää kutsutaan jäljem
pänä yhteisesti myös ‘velan ennenaikaiseksi takaisinmak
suksi’). Suuntaviivojen EKP/2012/18 2 artiklassa täsmen
netään myös, että tällaisten ennenaikaisten takaisinmak
sujen edellytykset julkaistaan asianomaisessa huutokaup
pailmoituksessa tai muulla eurojärjestelmän asianmukai
seksi katsomalla tavalla.
Vastapuolten velan ennenaikaista takaisinmaksua kos
kevia menettelyjä olisi täsmennettävä edelleen sen var
mistamiseksi, että kaikki keskuspankit jäsenvaltioissa, joi
den rahayksikkö on euro, soveltavat velan ennenaikaiseen
takaisinmaksuun samoja edellytyksiä. Eurojärjestelmän ra
hapolitiikan välineistä ja menettelyistä 20 päivänä syys
kuuta 2011 annettujen suuntaviivojen EKP/2011/14 (2)
liitteessä I olevassa lisäyksessä 6 vahvistettua taloudellisia
sanktioita koskevaa järjestelmää olisi sovellettava tapauk
sissa, joissa velan ennenaikaisen takaisinmaksun valinnut
vastapuoli on laiminlyönyt osittain tai kokonaan velvol
lisuutensa maksaa määräpäivään mennessä asianomaiselle
kansalliselle keskuspankille takaisin maksettavan määrän.
Suuntaviivoja EKP/2012/18 olisi näin ollen muutettava
vastaavasti,

(1) EUVL L 218, 15.8.2012, s. 20.
(2) EUVL L 331, 14.12.2011, s. 1.

ON HYVÄKSYNYT NÄMÄ SUUNTAVIIVAT:

1 artikla
Muutos
Korvataan suuntaviivojen EKP/2012/18 2 artikla seuraavasti:
”2 artikla
Mahdollisuus
pitkäaikaisten
päättämiseen tai muuttamiseen

rahoitusoperaatioiden

1.
Eurojärjestelmä voi päättää, että vastapuolilla on tietyin
edellytyksin mahdollisuus pienentää joidenkin pitkäaikaisten
rahoitusoperaatioiden määrää tai päättää ne ennen eräpäivää
(tällaista määrän pienentämistä tai päättämistä ennen eräpäi
vää kutsutaan jäljempänä yhteisesti myös ’velan ennenaikai
seksi takaisinmaksuksi’). Huutokauppailmoituksessa on täs
mennettävä, sovelletaanko mahdollisuutta pienentää kyseisen
operaation määrää tai päättää se ennen eräpäivää sekä ilmoi
tettava mistä päivämäärästä tätä mahdollisuutta käytetään.
Vaihtoehtoisesti nämä tiedot voidaan antaa muulla eurojärjes
telmän asianmukaiseksi katsomalla tavalla.
2.
Vastapuoli voi käyttää mahdollisuutta pienentää pitkä
aikaisten rahoitusoperaatioiden määrää tai päättää ne ennen
eräpäivää ilmoittamalla asianomaiselle kansalliselle keskus
pankille määrän, jonka se aikoo maksaa takaisin velan ennen
aikaisen takaisinmaksumenettelyn mukaisesti sekä päivämää
rän, jona se aikoo tehdä tällaisen velan ennenaikaisen takai
sinmaksun; ilmoitus on tehtävä viimeistään viikkoa ennen
ilmoituksessa mainittua velan ennenaikaisen takaisinmaksun
päivämäärää. Ellei eurojärjestelmä ole ilmoittanut toisin, velan
ennenaikainen takaisinmaksu voidaan tehdä minä tahansa
eurojärjestelmän perusrahoitusoperaation maksupäivänä, edel
lyttäen että vastapuoli on tehnyt tässä kohdassa tarkoitetun
ilmoituksen vähintään viikkoa ennen kyseistä päivää.
3.
Edellä 2 kohdassa tarkoitettu ilmoitus tulee vastapuolta
sitovaksi viikkoa ennen siinä tarkoitettua velan ennenaikaisen
takaisinmaksun määräpäivää. Jos vastapuoli laiminlyö osittain
tai kokonaan velvollisuutensa maksaa velan ennenaikaisen
takaisinmaksumenettelyn mukaisesti erääntyneen määrän
määräpäivään mennessä, tämä voi johtaa suuntaviivojen
EKP/2011/14 liitteen I lisäyksessä 6 olevassa 1 kohdassa tar
koitettuun taloudelliseen sanktioon. Jos vastapuoli laiminlyö
osittain tai kokonaan velvollisuutensa maksaa asianomaiselle
kansalliselle keskuspankille 2 kohdassa tarkoitettuna velan
ennenaikaisen takaisinmaksun määräpäivänä erääntyneen
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määrän sovelletaan lisäyksessä 6 olevassa 1 kohdassa vahvis
tettuja huutokauppojen sääntöjen rikkomiseen sovellettavia
sääntöjä. Taloudellisten sanktioiden määrääminen ei vaikuta
kansallisen keskuspankin oikeuteen käyttää suuntaviivojen
EKP/2011/14 liitteessä II laiminlyöntitapauksia varten vahvis
tettuja keinoja.”

2 artikla
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näitä suuntaviivoja 7 päivästä maaliskuuta 2013. Ne antavat
viimeistään 21 päivänä helmikuuta 2013 EKP:lle tiedoksi näihin
toimenpiteisiin liittyvät asiakirjat ja keinot.
3 artikla
Osoitus
Nämä suuntaviivat on osoitettu kaikille eurojärjestelmän keskus
pankeille.

Voimaantulo ja täytäntöönpano
1.
Nämä suuntaviivat tulevat voimaan päivänä, jona ne an
netaan tiedoksi kansallisille keskuspankeille.

2.
Kansalliset keskuspankit toteuttavat kaikki näiden suunta
viivojen noudattamiseksi tarvittavat toimenpiteet ja soveltavat

Tehty Frankfurt am Mainissa 23 päivänä tammikuuta 2013.
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