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EUROOPAN KESKUSPANKKI
EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,
tehty 2 päivänä heinäkuuta 2009,
katettujen joukkovelkakirjalainojen osto-ohjelman toteutuksesta
(EKP/2009/16)
(2009/522/EY)
EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 105 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakoh
dan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroo
pan keskuspankin perussäännön (jäljempänä ’EKPJ:n perussään
tö’) ja erityisesti sen 12.1 artiklan toisen alakohdan yhdessä
3.1 artiklan ensimmäisen luetelmakohdan kanssa sekä
18.1 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

EKPJ:n perussäännön 18.1 artiklan mukaan euron käyt
töön ottaneiden jäsenvaltioiden kansalliset keskuspankit
(jäljempänä ’kansalliset keskuspankit’) ja Euroopan kes
kuspankki (EKP) (jäljempänä yhdessä ’eurojärjestelmän
keskuspankit’) voivat toimia rahoitusmarkkinoilla muun
muassa ostamalla ja myymällä suoraan siirtokelpoisia ar
vopapereita.

(2)

Ottaen huomioon markkinoilla parhaillaan vallitsevat
poikkeukselliset olosuhteet EKP:n neuvosto päätti
7.5.2009 ja myöhemmin 4.6.2009, että olisi perustettava
ohjelma (jäljempänä ’katettujen joukkovelkakirjalainojen
osto-ohjelma’ tai ’ohjelma’), jonka nojalla kansalliset kes
kuspankit ja poikkeustapauksissa EKP voivat niille lasket
tua osuutta vastaavasti ostaa kelpoisuusehdot täyttäviä
katettuja joukkovelkakirjalainoja suoraan vastapuolilta.
Eurojärjestelmän keskuspankkien aikomuksena on toteut
taa katettujen joukkovelkakirjalainojen osto-ohjelma as
teittain, ottaen huomioon markkinaolosuhteet ja eurojär
jestelmän rahapolitiikan tarpeet. Ostojen tarkoituksena
on a) edistää meneillään olevaa rahamarkkinakorkojen
laskua, b) helpottaa luottolaitosten ja yritysten rahoitus
tilannetta, c) kannustaa luottolaitoksia jatkamaan ja lisää
mään antolainausta asiakkailleen ja d) parantaa markki

noiden likviditeettiä yksityisten velkapaperimarkkinoiden
tärkeillä lohkoilla.

(3)

Ohjelman mukaiset katettujen joukkovelkakirjalainojen
suorat ostot ovat osa yhteistä rahapolitiikkaa, joten euro
järjestelmän keskuspankkien olisi toteutettava ne yhden
mukaisella tavalla ja tämän päätöksen ehtojen mukaisesti,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla
Katettujen joukkovelkakirjalainojen suorat ostot ja niiden
soveltamisala
Eurojärjestelmä on perustanut ohjelman, jonka nojalla eurojär
jestelmän keskuspankit ostavat kelpoisuusehdot täyttäviä katet
tuja joukkovelkakirjalainoja 60 miljardin euron nimellisarvosta.
Ohjelman nojalla eurojärjestelmän keskuspankki voi päättää os
taa hyväksyttäviltä vastapuolilta kelpoisuusehdot täyttäviä katet
tuja joukkovelkakirjalainoja ensi- tai jälkimarkkinoilta tässä pää
töksessä lueteltujen kriteerien mukaisesti. Eurojärjestelmän raha
politiikan välineistä ja menettelyistä 31 päivänä elokuuta 2000
annettuja suuntaviivoja EKP/2000/7 (1) ei sovelleta ohjelman
mukaisiin eurojärjestelmän keskuspankin toteuttamiin katettujen
joukkovelkakirjalainojen suoriin ostoihin.

2 artikla
Katettuja joukkovelkakirjalainoja koskevat kelpoisuusehdot
Ohjelman nojalla voidaan ostaa suoraan sellaisia katettuja jouk
kovelkakirjalainoja, a) jotka hyväksytään rahapoliittisissa operaa
tioissa suuntaviivoissa EKP/2000/7 täsmennetyllä tavalla, b)
jotka ovat euromääräisiä, c) jotka on laskenut liikkeeseen euro
alueelle rekisteröitynyt luottolaitos tai muu sellainen euroalu
eelle rekisteröitynyt yhteisö, joka täyttää jäljempänä 4 kohdassa
täsmennetyt ehdot ja d) joiden säilytys ja selvitys tapahtuvat
euroalueella, edellyttäen, että ne täyttävät seuraavat lisäehdot:
(1) EYVL L 310, 11.12.2000, s. 1.
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1. Instrumentit ovat joko i) katettuja joukkovelkakirjalainoja,
jotka on laskettu liikkeeseen yhteissijoitusyrityksiä koskevan
direktiivin (1) 22 artiklan 4 kohdassa täsmennettyjen kritee
rien mukaisesti (jäljempänä ’yhteissijoitusyrityksiä koskevan
direktiivin mukaiset katetut joukkovelkakirjalainat’), tai ii)
strukturoituja joukkovelkakirjalainoja, joiden eurojärjestel
män keskuspankki arvionsa perusteella katsoo olevan vastaa
vin keinoin suojattuja kuin yhteissijoitusyrityksiä koskevan
direktiivin mukaisten katettujen joukkovelkakirjalainojen.
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5. Katettujen joukkovelkakirjalainojen tulee olla laskettu liikkee
seen katettuja joukkovelkakirjalainoja koskevan, euroalueen
jäsenvaltiossa voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.
Strukturoituja katettuja joukkovelkakirjalainoja koskeviin
asiakirjoihin sovelletaan euroalueen jäsenvaltion asianomaista
lainsäädäntöä.
3 artikla
Hyväksyttävät vastapuolet

2. Kunkin joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskumäärän on
pääsääntöisesti oltava vähintään 500 miljoonaa euroa. Eri
tyistapauksissa eurojärjestelmään kuuluva keskuspankki voi
päättää ostaa suoraan sellaisiakin joukkovelkakirjalainoja, joi
den liikkeeseenlaskumäärä on alle 500 miljoonaa euroa
mutta vähintään 100 miljoonaa euroa, mikäli kyseinen eu
rojärjestelmän keskuspankki arvionsa perusteella katsoo, että
erityiset markkinaolosuhteet tai riskienhallintaan liittyvät sei
kat sitä edellyttävät.

Katettujen joukkovelkakirjalainojen osto-ohjelman vastapuoliksi
hyväksytään a) suuntaviivojen EKP/2000/7 liitteessä I olevassa
2.1 kohdassa määritellyt, eurojärjestelmän rahapoliittisiin ope
raatioihin osallistuvat kansalliset vastapuolet ja b) muut euro
alueelle sijoittautuneet (joko euroalueelle rekisteröityneet tai si
vuliikkeen muodossa toimivat) vastapuolet, joita eurojärjestel
män keskuspankki käyttää euromääräisten sijoitussalkkujensa
sijoituksissa.
4 artikla

3. Katettujen joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskulla on
pääsääntöisesti oltava ainakin yhden suuren luottoluokitus
laitoksen antama luottoluokitus, joka on vähintään ”AA” tai
vastaava.
4. Jos katetun joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskijana on eu
roalueelle rekisteröitynyt yhteisö (muu kuin luottolaitos),
edellytetään että i) tällainen yhteisö ainoastaan laskee liikkee
seen katettuja joukkovelkakirjalainoja ja että ii) katetuilla
joukkovelkakirjalainoilla on asianomaista eurojärjestelmän
keskuspankkia tyydyttävä euroalueelle rekisteröityneen luot
tolaitoksen antama takaus tai vaihtoehtoisesti vastaavanlaa
tuinen, asianomaisen eurojärjestelmän keskuspankin vaa
timukset täyttävä suojaus.

(1) Arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia
yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallin
nollisten määräysten yhteensovittamisesta 20 päivänä joulukuuta
1985 annettu neuvoston direktiivi 85/611/ETY (EYVL L 375,
31.12.1985, s. 3).

Loppumääräykset
1.
Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivä
nä, jona se on julkaistu EKP:n verkkosivuilla.
2.
Tätä päätöstä sovelletaan 30 päivään kesäkuuta 2010
saakka.

Tehty Luxemburgissa 2 päivänä heinäkuuta 2009.
EKP:n puheenjohtaja
Jean-Claude TRICHET

