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EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,
annettu 28 päivänä kesäkuuta 2012,
eurojärjestelmän

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

väliaikaisista

(EKP/2012/11)
(2012/359/EU)
EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

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

Muuttaminen
Korvataan päätöksen EKP/2011/25 3 artikla seuraavasti:
”3 artikla

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroo
pan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 3.1 artiklan
ensimmäisen luetelmakohdan ja 18.2 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskus
pankin 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 täsmen
netään eurojärjestelmän rahapoliittisissa operaatioissa so
vellettavat omaisuuserien vakuuskelpoisuusvaatimukset.

Tiettyjen
omaisuusvakuudellisten
hyväksyminen

arvopaperien

1.
Vakuuskelpoisia eurojärjestelmän rahapoliittisissa ope
raatioissa ovat – sellaisten omaisuusvakuudellisten arvopape
rien lisäksi, jotka ovat suuntaviivojen EKP/2011/14 liitteessä I
olevan 6 luvun mukaan vakuuskelpoisia – myös sellaiset
omaisuusvakuudelliset arvopaperit, jotka eivät täytä suuntavii
vojen EKP/2011/14 liitteessä I olevassa 6.3.2 kohdassa vah
vistettuja luottokelpoisuusvaatimuksia, mutta muutoin täyttä
vät kaikki suuntaviivoissa EKP/2011/14 vahvistetut omaisuus
vakuudellisia arvopapereita koskevat vakuuskelpoisuusvaa
timukset, edellyttäen että niillä on kaksi vähintään kolmen
B:n (*) luottoluokitusta liikkeeseenlaskun yhteydessä ja aina
sen jälkeen. Niiden on lisäksi täytettävä kaikki seuraavat vaa
timukset:
a) omaisuusvakuudellisten arvopaperien vakuutena olevien
kassavirtaa synnyttävien omaisuuserien on kuuluttava jo
honkin seuraavista arvopaperiluokista: i) asuntolainat, ii)
lainat pienille ja keskisuurille yrityksille, iii) liikekiinteis
tölainat, iv) autolainat, v) leasing ja kulutusluotot,
b) kassavirtaa synnyttävät omaisuuserät eivät saa kuulua eri
arvopaperiluokkiin,

(2)

(3)

EKP:n neuvosto katsoo, että likviditeetin tarjoamisen te
hostamiseksi eurojärjestelmän rahapoliittisten operaatioi
den vastapuolille olisi väljennettävä ehtoja, joiden perus
teella määritetään eurojärjestelmän rahapoliittisissa ope
raatioissa vakuutena käytettävien omaisuusvakuudellisten
arvopaperien vakuuskelpoisuus.

Näitä toimenpiteitä olisi sovellettava väliaikaisesti, kunnes
EKP:n neuvosto katsoo, että rahoitusjärjestelmän vakaus
sallii eurojärjestelmän rahapoliittisia operaatioita kos
kevien säännösten normaalin soveltamisen.

c) omaisuusvakuudellisten arvopapereiden vakuutena oleviin
kassavirtaa synnyttäviin omaisuuseriin ei saa kuulua laino
ja, jotka
i) ovat järjestämättömiä omaisuusvakuudellisen arvo
paperin liikkeeseenlaskun yhteydessä,
ii) ovat järjestämättömiä hetkenä, jona ne omaisuus
vakuudellisen arvopaperin juoksuajan aikana liitetään
omaisuusvakuudelliseen arvopaperiin, esim. kassavirtaa
synnyttäviä omaisuuseriä vaihdettaessa, korvattaessa tai
lisättäessä, tai
iii) ovat syndikoituja, strukturoituja tai vipulainoja minä
tahansa ajankohtana,

(4)

Siksi eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuus
kelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä
14 päivänä joulukuuta 2011 annettua päätöstä
EKP/2011/25 (2) olisi muutettava vastaavasti,

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

d) omaisuusvakuudelliseen arvopaperiin liittyvissä sopimus
asiakirjoissa on oltava sääntöjä jatkuvuuden hallinnasta.
2.
Sellaisiin 1 kohdassa tarkoitettuihin omaisuusvakuudel
lisiin arvopapereihin, joilla on vähintään kaksi yhden A:n (**)
luokitusta, sovelletaan 16 prosentin suuruista markkina-arvon
aliarvostusta.
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3.
Sellaisiin 1 kohdassa tarkoitettuihin omaisuusvakuudel
lisiin arvopapereihin, joilla ei ole kahta vähintään yhden A:n
luottoluokitusta, sovelletaan seuraavia markkina-arvon ali
arvostusprosentteja: a) omaisuusvakuudellisiin arvopapereihin,
joiden vakuutena on liikekiinteistölainoja, sovelletaan 32 pro
sentin suuruista markkina-arvon aliarvostusta, b) muihin
omaisuusvakuudellisiin arvopapereihin sovelletaan 26 prosen
tin suuruista markkina-arvon aliarvostusta.
4.
Vastapuoli ei saa toimittaa vakuudeksi omaisuusvakuu
dellista arvopaperia, jonka vakuuskelpoisuus perustuu 1 koh
taan, jos se tai siihen läheisesti sidoksissa oleva osapuoli toi
mii korkosuojauksen tarjoajana omaisuusvakuudelliseen arvo
paperiin liittyen.
5.
Tässä artiklassa termeillä ”pieni yritys” ja ”keskisuuri yri
tys” on sama merkitys kuin mikroyritysten sekä pienten ja
keskisuurten yritysten määritelmästä 6 päivänä toukokuuta
2003 annetussa komission suosituksessa 2003/361/EY (***).
6.
Kansallinen keskuspankki voi eurojärjestelmän rahapo
liittisissa operaatioissa hyväksyä vakuudeksi omaisuusvakuu
dellisia arvopapereita, joiden vakuutena on asuntolainoja tai
lainoja pienille ja keskisuurille yrityksille tai molempia, ja
jotka eivät täytä suuntaviivojen EKP/2011/14 liitteessä I ole
vassa 6.3.2 kohdassa vahvistettuja luottokelpoisuusvaatimuk
sia ja edellä 1 kohdan a–d alakohdassa ja 4 kohdassa tarkoi
tettuja vaatimuksia, mutta jotka muutoin täyttävät kaikki
suuntaviivoissa EKP/2011/14 vahvistetut omaisuusvakuudelli
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sia arvopapereita koskevat vakuuskelpoisuusvaatimukset ja
joilla on kaksi vähintään kolmen B:n luottoluokitusta. Tämä
koskee ainoastaan ennen 20 päivää kesäkuuta 2012 liikkee
seenlaskettuja omaisuusvakuudellisia arvopapereita, ja näihin
omaisuusvakuudellisiin arvopapereihin sovelletaan 32 prosen
tin suuruista markkina-arvon aliarvostusta.
___________
(*) Kolmen B:n luokitus tarkoittaa vähintään Moody’s-luo
kitusta ”Baa3”, Fitch tai Standard & Poor -luokitusta
”BBB-” tai DBRS-luokitusta ”BBB”.
(**) Yhden A:n luokitus tarkoittaa vähintään Moody’s-luoki
tusta ”A3”, Fitch tai Standard & Poor -luokitusta ”A-” tai
DBRS-luokitusta ”AL”.
(***) EUVL L 124, 20.5.2003, s. 36.”

2 artikla
Voimaantulo
Tämä päätös tulee voimaan 29 päivänä kesäkuuta 2012.

Tehty Frankfurt am Mainissa 28 päivänä kesäkuuta 2012.
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