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SUUNTAVIIVAT
EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT,
annettu 28 päivänä marraskuuta 2013,
kansallisten keskuspankkien suorittamasta Euroopan keskuspankin valuuttavarantosaamisten
hoidosta sekä näillä valuuttavarantosaamisilla suoritettavia operaatioita varten laadituista
oikeudellisista asiakirjoista annettujen suuntaviivojen EKP/2008/5 muuttamisesta
(EKP/2013/45)
(2014/114/EU)
EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

pyytää EKP:tä tai yhtä tai useampaa muuta euroalueen
kansallista keskuspankkia ottamaan tietyt valuuttavaran
tosaamisten hoitoon liittyvät tehtävät hoitaakseen sen
puolesta.

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan kolmannen
luetelmakohdan,
(4)

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroo
pan keskuspankin perussäännön 3.1 artiklan kolmannen luetel
makohdan sekä 12.1 ja 30.6 artiklan,

Tästä syystä suuntaviivoja EKP/2008/5 on muutettava
vastaavasti,

ON ANTANUT NÄMÄ SUUNTAVIIVAT:

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Kansalliset keskuspankit, joiden valuutta on euro (jäljem
pänä euroalueen kansalliset keskuspankit), siirtävät Eu
roopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspan
kin perussäännön (jäljempänä EKPJ:n perussääntö)
30.1 artiklan nojalla Euroopan keskuspankille (EKP) va
luuttavarantosaamisia, ja EKP:llä on täysi oikeus pitää
hallussaan ja hoitaa sille siirrettyjä valuuttavarantoja.

(2)

EKPJ:n perussäännön 9.2 ja 12.1 artiklan nojalla EKP voi
hoitaa joitakin tehtäviään euroalueen kansallisten keskus
pankkien kautta ja käyttää euroalueen kansallisia keskus
pankkeja joidenkin operaatioidensa suorittamiseen. EKP
katsoo, että euroalueen kansallisten keskuspankkien tulee
tämän mukaisesti hoitaa EKP:lle siirrettyjä valuuttavaran
toja EKP:n edustajina.

(3)

Kansallisten keskuspankkien suorittamasta Euroopan kes
kuspankin valuuttavarantosaamisten hoidosta sekä näillä
valuuttavarantosaamisilla suoritettavia operaatioita varten
laadituista oikeudellisista asiakirjoista 20 päivänä kesä
kuuta 2008 annetuissa suuntaviivoissa EKP/2008/5 (1) to
detaan, että jokaisella euroalueen kansallisella keskuspan
killa on a) oikeus osallistua EKP:lle siirrettyjen valuutta
varantosaamisten operationaaliseen hoitoon; tai b) joko
päättää olla osallistumatta valuuttavarantosaamisten hoi
toon tai jakaa siihen liittyvät tehtävät yhden tai useam
man muun euroalueen kansallisen keskuspankin kanssa.
Suuntaviivoissa EKP/2008/5 ei kuitenkaan todeta nimen
omaisesti, että euroalueen kansallinen keskuspankki voi

(1) EUVL L 192, 19.7.2008, s. 63.

1 artikla
Muutos
Suuntaviivojen EKP/2008/5 2 artiklan 1 kohta korvataan seu
raavasti:

”1.
Jokaisella euroalueen kansallisella keskuspankilla on oi
keus osallistua EKP:lle siirrettyjen valuuttavarantosaamisten
operationaaliseen hoitoon. Euroalueen kansallinen keskus
pankki voi päättää a) olla osallistumatta valuuttavarantosaa
misten hoitoon tai b) jakaa siihen liittyvät tehtävät yhden tai
useamman muun euroalueen kansallisen keskuspankin kans
sa. Jos jokin euroalueen kansallinen keskuspankki päättää
pidättäytyä valuuttavarantosaamisten operationaalisesta hoi
dosta, muut euroalueen kansalliset keskuspankit hoitavat saa
misia, joita muutoin olisi hoitanut se euroalueen kansallinen
keskuspankki, joka on päättänyt olla osallistumatta niiden
hoitoon. On myös mahdollista, että euroalueen kansallisen
keskuspankki pyytää EKP:tä tai jotakin toista euroalueen kan
sallista keskuspankkia hoitamaan tiettyjä tehtäviä samalla kun
se pitää itsellään muita tehtäviä, jotka liittyvät EKP:lle siirret
tyjen valuuttavarantosaamisten hoitoon. EKP ja asianomainen
euroalueen kansallinen keskuspankki voivat vapaasti joko
suostua pyyntöön tai hylätä sen.”

2 artikla
Voimaantulo
Nämä suuntaviivat tulevat voimaan päivänä, jona ne annetaan
tiedoksi euroalueen kansallisille keskuspankeille.
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Adressaatit
Nämä suuntaviivat osoitetaan euroalueen kansallisille keskuspankeille.
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