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EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,
annettu 31 päivänä maaliskuuta 2011,
Irlannin valtion liikkeeseen laskemien tai takaamien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien
vakuuskelpoisuutta koskevista väliaikaisista toimenpiteistä
(EKP/2011/4)
(2011/227/EU)
EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

(4)

EKP:n neuvosto on ottanut huomioon sen, että Irlannin
hallitus on hyväksynyt Euroopan komission, EKP:n ja
Kansainvälisen valuuttarahaston kanssa neuvottelemansa
talouden sopeutusohjelman ja että Irlannin hallitus on
vahvasti sitoutunut tämän ohjelman täysimääräiseen täy
täntöönpanoon. EKP:n neuvosto on myös arvioinut ja
hyväksynyt ohjelman tähänastisen toimeenpanon. EKP:n
neuvosto on myös arvioinut tämän ohjelman vaikutuksia
Irlannin valtion liikkeeseen laskemiin arvopapereihin eu
rojärjestelmän luottoriskin hallinnan näkökulmasta.
EKP:n neuvosto katsoo, että ohjelma on tarkoituksenmu
kainen ja että näin ollen Irlannin valtion liikkeeseen las
kemat tai takaamat jälkimarkkinakelpoiset velkainst
rumentit säilyvät luottoriskin hallinnan näkökulmasta va
kuuskelpoisuudeltaan riittävän hyvinä, jotta ne voidaan
edelleen hyväksyä vakuudeksi eurojärjestelmän rahapoliit
tisissa operaatioissa riippumatta niiden ulkoisista luotto
luokituksista. Nämä myönteiset arviot ovat perustana
tälle säännösten poikkeukselliselle ja väliaikaiselle sovel
tamatta jättämiselle, jolla pyritään myötävaikuttamaan ra
hoituslaitosten vakauteen ja siten vahvistamaan rahoitus
järjestelmän vakautta kokonaisuutena sekä suojaamaan
rahoituslaitosten asiakkaita. EKP:n on kuitenkin seurat
tava tarkkaan, että Irlannin valtio on jatkossakin vahvasti
sitoutunut noudattamaan täysimääräisesti talouden so
peutusohjelmaa, joka on näiden toimenpiteiden taustalla.

(5)

Tätä päätöstä sovelletaan väliaikaisesti, kunnes EKP:n neu
vosto katsoo, että rahoitusjärjestelmän vakaus sallii euro
järjestelmän rahapoliittisia operaatioita koskevien sään
nösten normaalin soveltamisen,

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 perus
sääntö’) ja erityisesti sen 12.1 artiklan ja 34.1 artiklan toisen
luetelmakohdan yhdessä 3.1 artiklan ensimmäisen luetelmakoh
dan ja 18.2 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

(2)

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 31 päivänä elokuuta 2000 annet
tujen suuntaviivojen EKP/2000/7 (1) liitteessä I (jäljem
pänä ’yleisasiakirja’) täsmennetään eurojärjestelmän raha
poliittisissa operaatioissa sovellettavat omaisuuserien va
kuuskelpoisuusvaatimukset.

Yleisasiakirjan 1.6 kohdan mukaan EKP:n neuvosto voi
milloin tahansa muuttaa niitä välineitä, ehtoja, vaatimuk
sia ja menettelyjä, joilla eurojärjestelmän rahapoliittisia
operaatioita toteutetaan. Yleisasiakirjan 6.3.1 kohdan mu
kaan eurojärjestelmä pidättää itsellään oikeuden ratkaista
minkä tahansa merkitykselliseksi katsomansa tiedon pe
rusteella, täyttääkö liikkeeseenlasku, liikkeeseenlaskija, ve
lallinen tai takaaja eurojärjestelmän asettamat tiukat luot
tokelpoisuusvaatimukset.

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
(3)

Finanssimarkkinoilla vallitsevat poikkeukselliset olosuh
teet, jotka johtuvat Irlannin valtion rahoitusasemasta yh
dessä euroalueeseen kuuluvien jäsenvaltioiden ja Kansain
välinen valuuttarahaston tukeman sopeutusohjelman
kanssa; Irlannin valtion liikkeeseen laskemien arvo
paperien arvostus markkinoilla poikkeaa normaalista,
mikä vaikuttaa kielteisesti rahoitusjärjestelmän vakauteen.
Tämä poikkeuksellinen tilanne edellyttää eurojärjestelmän
rahapolitiikan sääntöjen nopeaa ja väliaikaista mukautta
mista.

(1) EYVL L 310, 11.12.2000, s. 1.

Yleisasiakirjan tiettyjen säännösten soveltamatta jättäminen
1.
Niitä eurojärjestelmässä sovellettavia luottokelpoisuuden
vähimmäisvaatimuksia, jotka täsmennetään yleisasiakirjan 6.3.2
kohdassa olevissa jälkimarkkinakelpoisten omaisuuserien luotto
kelpoisuusvaatimuksia koskevissa säännöissä, ei 2 ja 3 artiklan
mukaisesti tilapäisesti sovelleta.

2.
Mikäli tämän päätöksen ja yleisasiakirjan säännökset poik
keavat toisistaan, sovelletaan ensin mainittua.
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2 artikla
Irlannin valtion liikkeeseen laskemien
jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien
vakuuskelpoisuuden säilyminen
Eurojärjestelmän määrittämää luottokelpoisuuden alarajaa ei so
velleta Irlannin valtion liikkeeseen laskemiin jälkimarkkinakel
poisiin velkainstrumentteihin. Nämä omaisuuserät säilyttävät va
kuuskelpoisuutensa eurojärjestelmän rahapoliittisissa operaa
tioissa niiden ulkoisesta luottoluokituksesta riippumatta.
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joilla on Irlannin valtion täysimääräinen takaus. Yleisasiakirjan
6.3.2 kohdassa olevat vaatimukset koskevat edelleen Irlannin
valtion antamia takauksia. Nämä omaisuuserät säilyttävät va
kuuskelpoisuutensa eurojärjestelmän rahapoliittisissa operaa
tioissa niiden ulkoisesta luottoluokituksesta riippumatta.
4 artikla
Voimaantulo
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2011.

3 artikla
Irlannin
valtion
takaamien
jälkimarkkinakelpoisten
velkainstrumenttien vakuuskelpoisuuden säilyminen
Eurojärjestelmän määrittämää luottokelpoisuuden alarajaa ei so
velleta sellaisiin jälkimarkkinakelpoisiin velkainstrumentteihin,
joiden liikkeeseenlaskija on Irlantiin sijoittautunut yhteisö ja

Tehty Frankfurt am Mainissa 31 päivänä maaliskuuta 2011.
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