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SUUNTAVIIVAT
EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT,
annettu 10 päivänä lokakuuta 2012,
eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista
lisätoimenpiteistä annettujen suuntaviivojen EKP/2012/18 muuttamisesta
(EKP/2012/23)
(2012/641/EU)
poliittisissa operaatioissa vakuutena käytettävien omai
suuserien vakuuskelpoisuus, hyväksymällä Englannin
punnan, jenin tai Yhdysvaltain dollarin määräiset jälki
markkinakelpoiset velkainstrumentit vakuuskelpoisiksi ra
hapoliittisissa operaatioissa tehostaakseen likviditeetin tar
joamista eurojärjestelmän rahapoliittisen operaatioiden
vastapuolille. Tällaisiin jälkimarkkinakelpoisiin velkainst
rumentteihin tulisi soveltaa asianmukaisten valuuttakurs
sien historiallista volatiliteettia kuvastavaa aliarvostusta.

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

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 ja erityisesti sen 12.1 ja 14.3 ar
tiklan yhdessä 3.1 artiklan ensimmäisen luetelmakohdan ja
18.2 artiklan kanssa,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

(3)

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.
Eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskel
poisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä ja
suuntaviivojen EKP/2007/9 muuttamisesta 2 päivänä elo
kuuta 2012 annetuissa suuntaviivoissa EKP/2012/18 (2)
säädetään vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista li
sätoimenpiteistä.
Suuntaviivojen EKP/2011/14 liitteessä I olevan 1.6 koh
dan mukaan EKP:n neuvosto voi milloin tahansa muuttaa
niitä välineitä, ehtoja, vaatimuksia ja menettelyjä, joilla
eurojärjestelmän rahapoliittisia operaatioita toteutetaan.
Lisäksi 6.3.1 kohdan mukaan eurojärjestelmä pidättää
itsellään oikeuden ratkaista minkä tahansa merkitykselli
seksi katsomansa tiedon perusteella, täyttääkö liikkee
seenlasku, liikkeeseenlaskija, velallinen tai takaaja eurojär
jestelmän asettamat tiukat luottokelpoisuusvaatimukset.
EKP:n neuvosto on päättänyt väliaikaisesti väljentää ehto
ja, joiden perusteella määritetään eurojärjestelmän raha

(1) EUVL L 331, 14.12.2011, s. 1.
(2) EUVL L 218, 15.8.2012, s. 20.

(4)

Rahapolitiikan välittymismekanismin tarkoituksenmukai
sen toiminnan varmistamiseksi, näiden lisätoimenpiteiden
tulisi olla voimassa niin kauan kuin EKP:n neuvosto pitää
niitä tarpeellisina. Suuntaviivoja EKP/2012/18 tulisi näin
ollen muuttaa näiden lisätoimenpiteiden täytäntöönpane
miseksi,

ON HYVÄKSYNYT NÄMÄ SUUNTAVIIVAT:

1 artikla
Muutokset
Muutetaan suuntaviivoja EKP/2012/18 seuraavasti:
1) korvataan 1 artikla seuraavasti:
”1 artikla
Rahoitusoperaatioihin ja vakuuskelpoisuuteen liittyvät
lisätoimenpiteet
1.
Näissä suuntaviivoissa vahvistetuttuja, 2 kohdassa tar
kemmin täsmennettyjä eurojärjestelmän rahapoliittisia ope
raatioita ja vakuuskelpoisuutta koskevia sääntöjä sovelletaan
yhdessä suuntaviivojen EKP/2011/14 kanssa.
2.
Valuuttamääräisiin vakuuksiin sovelletaan vain näiden
suuntaviivojen 3, 5 ja 5 a artiklaa.
3.
Mikäli näiden suuntaviivojen ja suuntaviivojen
EKP/2011/14 säännökset, sellaisina kuin kansalliset keskus
pankit ovat panneet ne täytäntöön kansallisella tasolla, poik
keavat toisistaan, sovelletaan näitä suuntaviivoja. Kansalliset
keskuspankit soveltavat edelleen kaikkia suuntaviivojen
EKP/2011/14 säännöksiä muuttamattomina, ellei näissä
suuntaviivoissa säädetä toisin.”;
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3 artikla

2) lisätään 5 a artikla seuraavasti:

Voimaantulo

”5 a artikla
Englannin punnan, jenin tai Yhdysvaltain dollarin
määräisten tiettyjen omaisuuserien vakuuskelpoisuus
1.
Suuntaviivojen EKP/2011/14 liitteessä I olevassa 6.2.1
kohdassa kuvatut jälkimarkkinakelpoiset velkainstrumentit,
jos ne ovat Englannin punnan, jenin tai Yhdysvaltain dollarin
määräisiä, kelpaavat eurojärjestelmän rahapoliittisissa operaa
tioissa vakuudeksi edellyttäen, että a) ne on laskettu liikkee
seen ja niitä säilytetään euroalueella; b) niiden liikkeeseenlas
kija on sijoittautunut Euroopan talousalueelle; ja c) ne täyt
tävät kaikki muut suuntaviivojen EKP/2011/14 liitteessä I
olevassa 6.2.1 kohdassa tarkoitetut vakuuskelpoisuusvaa
timukset.
2.
Eurojärjestelmä soveltaa tällaisiin jälkimarkkinakelpoi
siin velkainstrumentteihin seuraavia aliarvotusprosentteja: a)
16 prosentin arvonalennusta Englannin punnan tai Yhdys
valtain dollarin määräisiin omaisuuseriin; ja b) 26 prosentin
aliarvostusta jenin määräisiin omaisuuseriin.”

1.
Nämä suuntaviivat tulevat voimaan kahden päivän kulut
tua niiden antamisesta.

2.

1 artiklaa sovelletaan 9 päivästä marraskuuta 2012.

4 artikla
Osoitus
Nämä suuntaviivat on osoitettu kaikille eurojärjestelmän keskus
pankeille.

Tehty Frankfurt am Mainissa 10 päivänä lokakuuta 2012.

2 artikla
Tarkistaminen
Kansalliset keskuspankit toimittavat EKP:lle yksityiskohdat näi
den suuntaviivojen noudattamista varten laatimistaan asiakir
joista ja keinoista viimeistään 26 päivänä lokakuuta 2012.

EKP:n neuvoston puolesta
EKP:n puheenjohtaja
Mario DRAGHI

