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PÄÄTÖKSET
EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,
annettu 21 päivänä maaliskuuta 2012,
eurojärjestelmän

rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä
lisätoimenpiteistä annetun päätöksen EKP/2011/25 muuttamisesta

väliaikaisista

(EKP/2012/4)
(2012/180/EU)
EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

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 (jäljempänä ’EKPJ:n perussään
tö’) ja erityisesti sen 3.1 artiklan ensimmäisen luetelmakohdan ja
18.2 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

(3)

EKPJ:n 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 (jäljem
pänä ’yleisasiakirja’) täsmennetään eurojärjestelmän raha
poliittisissa operaatioissa sovellettavat omaisuuserien va
kuuskelpoisuusvaatimukset.
Kansallisten keskuspankkien ei tulisi olla velvoitettuja hy
väksymään eurojärjestelmän luottotoimissa vakuudeksi
vakuuskelpoisia pankkien joukkovelkakirjalainoja, joiden
takaajana on Euroopan unionin / Kansainvälisen valuut
tarahaston ohjelman kohteena oleva jäsenvaltio tai jäsen
valtio, jonka luottoriskinarviointi ei täytä eurojärjestelmän
luottokelpoisuusvaatimusten mukaista hyvän luottokel
poisuuden vähimmäisvaatimusta.
Tällaista toimenpidettä olisi sovellettava väliaikaisesti.
Siksi se olisi otettava käyttöön muuttamalla eurojärjes
telmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen
liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä 14 päivänä jou
lukuuta 2011 annettua päätöstä EKP/2011/25 (2),

(1) EUVL L 331, 14.12.2011, s. 1.
(2) EUVL L 341, 22.12.2011, s. 65.

1 artikla
Muuttaminen
Lisätään päätökseen EKP/2011/25 uusi 4 a artikla seuraavasti:
”4 a artikla
Eräiden valtion takaamien pankkien joukkovelkakirjalainojen hyväksyminen
1.
Kansalliset keskuspankit eivät ole velvoitettuja hyväksy
mään eurojärjestelmän luottotoimissa vakuudeksi vakuuskel
poisia pankkien joukkovelkakirjalainoja, joiden takaajana on
Euroopan unionin / Kansainvälisen valuuttarahaston ohjel
man kohteena oleva jäsenvaltio tai jäsenvaltio, jonka luotto
riskinarviointi ei täytä jälkimarkkinakelpoisten omaisuuserien
liikkeeseenlaskijoihin ja takaajiin sovellettavaa eurojärjestel
män luottokelpoisuusvaatimusten mukaista hyvän luottokel
poisuuden vähimmäisvaatimusta, josta säädetään yleisasiakir
jan liitteessä I olevassa 6.3.1 ja 6.3.2 kohdassa.
2.
Kansalliset keskuspankit ilmoittavat EKP:n neuvostolle
mahdollisista päätöksistään olla hyväksymättä vakuudeksi 1
kohdassa tarkoitettuja arvopapereita.”
2 artikla
Voimaantulo
Tämä päätös tulee voimaan 23 päivänä maaliskuuta 2012.

Tehty Frankfurt am Mainissa 21 päivänä maaliskuuta 2012.
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