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SUUNTAVIIVAT
EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT,
annettu 4 päivänä maaliskuuta 2010,
eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä annettujen suuntaviivojen EKP/2000/7
muuttamisesta
(EKP/2010/1)
(2010/154/EU)
EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

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

(3)

EKP:n neuvoston 22 päivänä lokakuuta 2009 tekemän
päätöksen panemiseksi täytäntöön on tarpeen muuttaa
eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä
31 päivänä elokuuta 2000 annettuja suuntaviivoja
EKP/2000/7, (1)

ON ANTANUT NÄMÄ SUUNTAVIIVAT:

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroo
pan keskuspankin perussäännön (jäljempänä ’EKPJ:n perus
sääntö’) ja erityisesti sen 12.1 ja 14.3 artiklan yhdessä perus
säännön
3.1
artiklan
ensimmäisen
luetelmakohdan,
18.2 artiklan ja 20 artiklan ensimmäisen kohdan kanssa,

1 artikla
Muutokset suuntaviivojen EKP/2000/7 liitteeseen I
Lisätään 6.3.2 kohtaan otsikon ”Ulkoisen luottoluokituslaitok
sen luokitus” alla olevan ensimmäisen luetelmakohdan jälkeen
seuraava luetelmakohta:

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisen rahapolitiikan toteutuminen edellyttää niiden vä
lineiden ja menettelyjen määrittelemistä, joita euron käyt
töön ottaneiden jäsenvaltioiden (jäljempänä ’rahaliittoon
osallistuvat jäsenvaltiot’) kansallisista keskuspankeista ja
Euroopan keskuspankista (EKP) muodostuva eurojärjes
telmä käyttää pannakseen rahapolitiikan yhdenmukaisesti
täytäntöön kaikissa rahaliittoon osallistuvissa jäsenvalti
oissa.

(2)

Viimeaikainen kehitys omaisuusvakuudellisten arvopape
reiden markkinoilla edellyttää eurojärjestelmän luottoris
kinarviointijärjestelmän (Eurosystem Credit Assessment
Framework, ECAF) muuttamista, jotta eurojärjestelmän
hyvää luottokelpoisuutta koskeva vaatimus toteutuu kaik
kien vakuuskelpoisten arvopapereiden osalta. Erityisesti
on tarpeen muuttaa niiden omaisuusvakuudellisten arvo
papereiden luottoluokitusvaatimuksia, jotka ovat vakuus
kelpoisia eurojärjestelmän luottotoimissa, jotta säännök
set vastaisivat EKPJ:n perussäännön 18.1 artiklan vaa
timusta, jonka mukaan vakuuksien on oltava eurojärjes
telmän rahapolitiikan näkökulmasta tarkasteltuna riittävät
tehtäessä luottotoimia luottolaitosten ja muiden markki
naosapuolten kanssa. Muutoksilla pyritään lisäksi edistä
mään omaisuusvakuudellisten arvopapereiden markkinoi
den toiminnan palautumista moitteettomaksi.

”— Omaisuusvakuudellisia arvopapereita koskeva ulkoisen luotto
luokituslaitoksen luokitus: Omaisuusvakuudellisille arvo
papereille, jotka on laskettu liikkeeseen 1 päivänä maa
liskuuta 2010 tai sen jälkeen, vaaditaan eurojärjestel
mässä liikkeeseenlaskun yhteydessä vähintään kaksi
luottoluokitusta miltä tahansa hyväksytyiltä ulkoisilta
luottoluokituslaitoksilta. Näiden omaisuusvakuudellis
ten arvopapereiden vakuuskelpoisuuden määrittelemi
seksi sovelletaan ”toiseksi paras –sääntöä”, millä tarkoi
tetaan sitä, ettei ainoastaan parhaan vaan myös toiseksi
parhaan saatavissa olevan ulkoisen luottoluokituslaitos
ten luokituksen on oltava vähintään omaisuusvakuu
dellisille arvopapereille asetetun luottokelpoisuuden ala
rajan mukainen. Tämän säännön perusteella eurojärjes
telmä edellyttää, että molempien luottoluokitusten on
oltava liikkeeseenlaskun yhteydessä ”AAA”/”Aaa” ja ar
vopapereiden juoksuaikana vähintään yhtä A:ta vastaa
vaa luottoluokitustasoa, jotta arvopaperit pysyvät va
kuuskelpoisina.

Kaikilla omaisuusvakuudellisilla arvopapereilla on nii
den liikkeeseenlaskupäivästä riippumatta oltava
1 päivästä maaliskuuta 2011 vähintään kaksi luotto
luokitusta miltä tahansa hyväksytyiltä ulkoisilta luotto
luokituslaitoksilta liikkeeseenlaskun yhteydessä, ja toi
seksi paras -sääntöä on noudatettava, jotta arvopaperit
pysyvät vakuuskelpoisina.
(1) EYVL L 310, 11.12.2000, s. 1.
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Ennen 1 päivää maaliskuuta 2010 liikkeeseen laske
tuille omaisuusvakuudellisille arvopapereille, joista on
vain yksi luokitus, on saatava toinenkin luokitus ennen
1 päivää maaliskuuta 2011. Ennen 1 päivää maalis
kuuta 2009 liikkeeseen laskettujen omaisuusvakuudel
listen arvopapereiden molempien luokitusten on oltava
vähintään yhtä A:ta vastaavaa luottoluokitustasoa arvo
paperin juoksuaikana. Jos omaisuusvakuudelliset arvo
paperit on laskettu liikkeeseen 1 päivän maaliskuuta
2009 ja 28 päivän helmikuuta 2010 välisenä aikana,
ensimmäisen luokituksen on oltava liikkeeseenlaskun
yhteydessä ”AAA”/”Aaa” ja arvopaperin juoksuaikana
vähintään yhtä A:ta vastaavaa luottoluokitustasoa ja
toisen luokituksen on oltava vähintään yhtä A:ta vas
taavaa tasoa sekä liikkeeseenlaskun yhteydessä (*) että
arvopaperin juoksuaikana.
EKP julkaisee luottokelpoisuuden alarajan kunkin hy
väksytyn ulkoisen luottoluokituslaitoksen luokituksille,
kuten 6.3.1 kohdasta käy ilmi. (**)
___________
(*) Näiden omaisuusvakuudellisten arvopapereiden
osalta vaaditun ulkoisen luottoluokituslaitoksen
antaman toisen luokituksen yhteydessä ’luokituk
sella liikkeeseenlaskun yhteydessä’ tarkoitetaan luo
kitusta silloin, kun ulkoinen luottolaitos ensimmäi
sen kerran antaa tai julkaisee sen.”
(**) Nämä tiedot julkaistaan EKP:n www-sivustossa
(www.ecb.europa.eu).
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2 artikla
Voimaantulo
Nämä suuntaviivat tulevat voimaan 1 päivänä maaliskuuta
2010.

3 artikla
Adressaatit
1.
Nämä suuntaviivat on osoitettu rahaliittoon osallistuvien
jäsenvaltioiden kansallisille keskuspankeille.

2.
Edellä 1 kohdassa mainitut kansalliset keskuspankit ilmoit
tavat 11 päivään maaliskuuta 2010 mennessä EKP:lle toimenpi
teet, joita ne aikovat toteuttaa näiden suuntaviivojen noudatta
miseksi.

Annettu Frankfurt am Mainissa 4 päivänä maaliskuuta 2010.
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