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SUUNTAVIIVAT
EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT,
annettu 13 päivänä joulukuuta 2010,
eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä annettujen suuntaviivojen EKP/2000/7
muuttamisesta
(EKP/2010/30)
(2010/794/EU)
EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

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

liitteen I lisäyksen 5 muuttaminen, koska Viro ottaa eu
ron käyttöön 1 päivänä tammikuuta 2011 ja koska Cent
ral Bank and Financial Services Authority of Irelandin
nimi on muuttunut,

ON HYVÄKSYNYT NÄMÄ SUUNTAVIIVAT:

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroo
pan keskuspankin perussäännön 12.1 ja 14.3 artiklan, yhdessä
perussäännön 3.1 artiklan ensimmäisen luetelmakohdan,
18.2 artiklan ja 20 artiklan ensimmäisen kohdan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisen rahapolitiikan toteuttaminen edellyttää niiden
välineiden ja menettelyjen määrittelemistä, joita niiden
jäsenvaltioiden, joiden rahayksikkö on euro (jäljempänä
’rahaliittoon osallistuvat jäsenvaltiot’), kansallisista keskus
pankeista ja Euroopan keskuspankista (EKP) muodostuva
eurojärjestelmä käyttää pannakseen rahapolitiikan yhden
mukaisesti täytäntöön kaikissa rahaliittoon osallistuvissa
jäsenvaltioissa.

(2)

EKP:llä on oikeus antaa tarvittavat suuntaviivat eurojär
jestelmän rahapolitiikan toteuttamiseksi, ja kansalliset
keskuspankit ovat velvollisia toimimaan näiden suuntavii
vojen mukaisesti.

(3)

Koska eurojärjestelmän rahapoliittinen välineistö on
muuttunut, eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja
menettelyistä 31 päivänä elokuuta 2000 annettuja suun
taviivoja EKP/2000/7 (1) olisi muutettava, erityisesti seu
raavilta osin: a) uusien kelpoisuusvaatimusten käyttöön
otto muiden kuin sijoitusrahastodirektiivin mukaisten
(non-UCITS) katettujen pankin joukkovelkakirjalainojen,
joiden vakuutena on muita kiinteistövakuudellisia lainoja
kuin asuntolainoja, omaa käyttöä varten; b) määräaikais
talletusten lisääminen niiden hyväksyttävien vakuuksien
joukkoon, jotka kelpaavat eurojärjestelmän rahapoliitti
sissa operaatioissa sekä päivänsisäisissä luotoissa; ja c)

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

1 artikla
Liitettä I koskevat muutokset
Suuntaviivojen EKP/2000/7 liitettä I muutetaan näiden suunta
viivojen liitteen mukaisesti.

2 artikla
Tarkistaminen
1.
Kansalliset keskuspankit toimittavat EKP:lle viimeistään
31 päivänä joulukuuta 2010 yksityiskohdat näiden suuntavii
vojen liitteessä olevan 1, 3 ja 4 kohdan noudattamista varten
laatimistaan asiakirjoista ja käyttämistään keinoista.

2.
Kansalliset keskuspankit toimittavat EKP:lle viimeistään
8 päivänä tammikuuta 2011 yksityiskohdat näiden suuntavii
vojen liitteessä olevan 2 kohdan noudattamista varten laatimis
taan asiakirjoista ja käyttämistään keinoista.

3 artikla
Voimaantulo
1.
Nämä suuntaviivat tulevat voimaan kahden päivän kulut
tua niiden antamispäivästä.

2.
Näiden suuntaviivojen liitteessä olevaa 1, 3 ja 4 kohtaa
sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2011.

3.
Näiden suuntaviivojen liitteessä olevaa 2 kohtaa sovelle
taan 1 päivästä helmikuuta 2011.
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4 artikla
Osoitus
Nämä suuntaviivat on osoitettu rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisille keskuspankeille.

Tehty Frankfurt am Mainissa 13 päivänä joulukuuta 2010.
EKP:n neuvoston puolesta
EKP:n puheenjohtaja
Jean-Claude TRICHET
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LIITE
Muutetaan suuntaviivojen EKP/2000/7 liitettä I seuraavasti:
1) Korvataan 6.2.2 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:
”Vakuuskelpoisten omaisuuserien yhteislistalle otetaan kolmentyyppisiä ei-jälkimarkkinakelpoisia omaisuuseriä: hyväk
syttävien vastapuolten tekemiä määräaikaistalletuksia, lainasaamisia (pankkilainoja) ja ei-jälkimarkkinakelpoisia kiin
teistövakuudellisia velkainstrumentteja (retail mortgage-backed debt instrument, RMBD) (*).

___________
(*) Lainasaamisten vakuuskäyttöä koskevan väliaikaisen järjestelyn aikana 1.1.2007–31.12.2011 jokainen kansallinen
keskuspankki saa itse päättää vakuuskelpoisille lainasaamisille asetettavasta minimikoosta (paitsi kun käytetään
toisessa maassa olevia lainasaamisia) ja mahdollisesta käsittelymaksusta. Yhteiseen järjestelyyn siirrytään 1.1.2012.”
2) Muutetaan 6.2.3 kohtaa seuraavasti:
a) Korvataan seitsemäs alakohta (viides alakohta otsikon ”Vakuuskelpoisten omaisuuserien käyttöä koskevat säännöt”
jälkeen) seuraavasti:
”Edellä olevat läheisiä sidoksia koskevat määräykset eivät koske a) läheisiä sidoksia vastapuolen ja veronkantoon
oikeutetun ETA-maan julkisen viranomaisen välillä, eivätkä tapauksia, joissa velkainstrumentin takaajana on ETAmaan veronkantoon oikeutettu julkinen viranomainen, b) katettuja pankin joukkovelkakirjalainoja, jotka on las
kettu liikkeeseen yhteissijoitusdirektiivin 22 artiklan 4 kohdassa mainittujen kriteerien mukaisesti, eikä c) tapauksia,
joissa velkainstrumentit on suojattu vastaavin lainsäädännöllisin erityiskeinoin kuin b kohdassa tarkoitetut inst
rumentit, esimerkiksi kun kyse on i) ei-jälkimarkkinakelpoisista kiinteistövakuudellisista velkainstrumenteista, jotka
eivät ole arvopapereita, tai ii) strukturoiduista katetuista pankin joukkovelkakirjalainoista, joiden vakuutena on
asuntolainoja tai muita kiinteistövakuudellisia lainoja kuin asuntolainoja, eli tietyistä katetuista pankin joukkovel
kakirjalainoista, joita Euroopan komissio ei ole todennut sijoitusrahastodirektiivin mukaisiksi, ja jotka täyttävät
kaikki 6.2 ja 6.3 kohdassa täsmennetyt omaisuusvakuudellisia arvopapereita koskevat vaatimukset ja myös seura
avat lisävaatimukset (*):
Kun kyseessä on strukturoidut katetut kiinteistövakuudelliset pankin joukkovelkakirjalainat, joiden vakuutena on
asuntolainoja:
— Strukturoitujen katettujen pankin joukkovelkakirjalainojen vakuutena olevien asuntolainojen tulee olla euro
määräisiä; liikkeeseenlaskijalla (sekä velallisella ja takaajalla, mikäli ne ovat oikeushenkilöitä) tulee olla koti
paikka jossakin jäsenvaltiossa, asuntolainan vakuutena olevien omaisuuserien tulee sijaita jossakin jäsenvaltiossa
ja lainaan tulee soveltaa jonkin jäsenvaltion lainsäädäntöä.
— Asuntolainat hyväksytään asianomaisen strukturoidun katetun pankin joukkovelkakirjalainan vakuussammioon,
jos niiden vakuutena on hyväksyttävä takaus tai kiinnteistövakuus. Hyväksyttävän takauksen tulee olla mak
settavissa 24 kuukauden kuluessa maksukyvyttömyydestä. Takauksella suojattujen lainojen vakuudeksi hyväk
syttävä takaus voidaan antaa erityyppisten sopimusten muodossa, myös vakuutussopimuksena, edellyttäen että
takauksen on antanut julkisyhteisö tai viranomaisvalvonnan kohteena oleva rahoituslaitos. Tällaisten takauksella
suojattujen lainojen takaajalla ei saa olla läheistä sidosta pankin katetun joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlas
kijaan, ja takaajalla tulee olla transaktion ajan hyväksytyn luottoluokituslaitoksen antama luottoluokitus, joka
on vähintään A+/A1/AH.
— Vakuudeksi hyväksytään hyvän luottokelpoisuuden omaavia korvaavia vakuuksia enintään 10 prosenttia va
kuussammion arvosta. Tämä kynnysarvo voidaan ylittää ainoastaan asianomaisen kansallisen keskuspankin
antaman perusteellisen arvion jälkeen.
— Kunkin sellaisen yksittäisen vakuuskelpoisen lainan, joka voidaan rahoittaa pankin strukturoidun katetun
joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskulla, luototusaste voi olla enintään 80 prosenttia. Luototusasteen lasken
nan tulee perustua varovaiseen markkina-arvoon.
— Vakuussammion arvon on ylitettävä joukkovelkakirjalainan määrä vähintään 8 prosentilla.
— Asuntolainojen enimmäismäärä on miljoona euroa.
— Vakuussammiota koskevan luottoluokituksen on vastattava maksukyvyttömyyden 0,10 prosentin todennäköi
syyttä vuositasolla yhden A:n kynnysarvoa vastaavasti (ks. 6.3.1 kohta).
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— Pitkän aikavälin yhden A:n (Fitchin tai Standard & Poorsin ’A-’, Moodys'in ’A3’ tai DBRS:n ’AL’) vähimmäisvaa
timusta on sovellettava liikkeeseenlaskijaan ja muihin liitännäisiin yksiköihin, jotka osallistuvat strukturoitua
katettua pankin joukkovelkakirjalainaa koskevaan transaktioon tai jotka liittyvät transaktioon olennaisella ta
valla.
Kun kyseessä on strukturoidut katetut pankin joukkovelkakirjalainat, joiden vakuutena on muita kiinteistövakuu
dellisia lainoja kuin asuntolainoja:
— Strukturoitujen katettujen pankin joukkovelkakirjalainojen vakuutena olevien muiden kiinteistövakuudellisten
lainojen kuin asuntolainojen tulee olla euromääräisiä; liikkeeseenlaskijalla (sekä velallisella ja takaajalla, mikäli
ne ovat oikeushenkilöitä) tulee olla kotipaikka jossakin jäsenvaltiossa, muun kiinteistövakuudeelisen lainan
vakuutena olevien omaisuuserien tulee sijaita jossakin jäsenvaltiossa ja lainaan tulee soveltaa jonkin jäsenvaltion
lainsäädäntöä.
— Vakuudeksi hyväksytään hyvän luottokelpoisuuden omaavia korvaavia vakuuksia enintään 10 prosenttia va
kuussammion arvosta. Tämä kynnysarvo voidaan ylittää ainoastaan asianomaisen kansallisen keskuspankin
antaman perusteellisen arvion jälkeen.
— Kunkin sellaisen yksittäisen vakuuskelpoisen lainan, joka voidaan rahoittaa strukturoidun katetun pankin
joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskulla, luototusaste voi olla enintään 60 prosenttia. Luototusasteen lasken
nan tulee perustua varovaiseen markkina-arvoon.
— Vakuuden arvon on ylitettävä lainan määrä vähintään 10 prosentilla.
— Kenenkään lainanottajan osuus vakuussammiosta ei saa ylittää 5 prosenttia vakuuspoolin kokonaisarvosta, kun
kunkin lainanottajan maksamatta olevien lainojen kokonaismäärä on otettu huomioon.
— Vakuussammiota koskevan luottoluokituksen on vastattava eurojärjestelmän luokitusasteikon luottoluokkaa 1
(ks. 6.3.1 kohta).
— Luottoluokkaa 2 on sovellettava liikkeeseenlaskijaan ja muihin liitännäisiin yksiköihin, jotka osallistuvat struk
turoitua katettua pankin joukkovelkakirjalainaa koskevaan transaktioon tai jotka liittyvät transaktioon olennai
sella tavalla.
— Vakuutena olevat muut kiinteistövakuudellisten lainat kuin asuntolainat on arvostettava uudelleen vuosittain.
Omaisuuden hintojen laskut on arvostuksessa otettava täysimääräisesti huomioon. Jos hinnat ovat nousseet,
sovelletaan aliarvostusta, jonka suuruus on 15 prosenttia. Lainat, joiden luototusaste on liian korkea, on
korvattava uusilla lainoilla tai ne on ylikatettava, mikäli asianomainen kansallinen keskuspankki antaa suostu
muksensa. Arvostusmenetelmänä käytetään enisijaisesti marrkina-arvoa eli arvioitua hintaa, joka olisi saatu, jos
omaisuuserät olisi myyty markkinoilla kohtuullisella vaivannäöllä. Tämän arvio on perustuttava hyvin varovai
siin lähtökohtiin. Tilastollisisten menetelmien käyttö on sallittua ainoastaan toissijaisena arvostusmenetelmänä.
— Katettuihin pankin joukkovelkakirjalainoihin liittyvien korkojen kattamiseksi seuraavan kuuden kuukauden
osalta on jatkuvasti oltava hyväksyttävän vastapuolen ylläpitämälle tilille tehdyn euromääräisen käteistalletuksen
muodostama likviditeettipuskuri.
— Jos vakuutena olevan muun kiinteistövakuudellisen lainan kuin asuntolainan lainanottajan lyhyen aikavälin
luottoluokitus heikkenee hard bullet -tyyppisen pankin katetun joukkovelkakirjan erääntymistä edeltävän yh
deksän kuukauden ajanjakson aikana siten, että sen luottoluokitus on heikompi kuin luottoluokka 2, tällaisen
lainanottajan on asetettava euromääräinen käteissumma, joka kattaa kysymyksessä olevan osan katetun jouk
kovelkakirjalainan lyhennyksestä sekä lyhennykseen liittyvistä kuluista, jotka liikkeeseenlaskijan on maksettava
pankin katetun joukkovelkakirjalainan mukaisesti likviditeettipuskuriin.
— Likviditeettikriisitilanteessa alkuperäistä eräpäivää voidaan siirtää eteenpäin enintään 12 kuukaudella vakuus
sammiossa olevien erissä maksettavien lainojen erääntymispäivien ja pankin katetun joukkovelkakirjalainan
kertakuoletuksen eriaikaisuuden tasoittamiseksi. Pankin katetun joukkovelkakirjan oma käyttö ei ole kuitenkaan
sallittua alkuperäisen erääntymispäivän jälkeen.

___________
(*) Strukturoituja katettuja pankin joukkovelkakirjalainoja, joiden vakuutena on asuntolainoja ja jotka on toimitettu
ennen 10.10.2010 ja jotka eivät vastaa näitä vaatimuksia, voidaan edelleen käyttää 31.3.2011 saakka. Struk
turoituja katettuja pankin joukkovelkakirjalainoja, joiden vakuutena on muita kiinteistövakuudellisia lainoja
kuin asuntolainoja ja jotka on toimitettu ennen 1.2.2011 ja jotka eivät vastaa näitä vaatimuksia, voidaan
edelleen käyttää 31.3.2011 saakka.”
b) Korvataan kahdeksas alakohta (kuudes alakohta otsikon ”Vakuuskelpoisten omaisuuserien käyttöä koskevat sään
nöt” jälkeen) seuraavasti:
”Kun kyseessä on strukturoidut katetut kiinteistövakuudelliset pankin joukkovelkakirjalainat, joiden vakuutena on
asuntolainoja tai muita kiinteistövakuudellisia lainoja kuin asuntolainoja, vastapuolten on lisäksi toimitettava
hyvämaineisen lakiasiaintoimiston antama oikeudellinen lausunto, jossa vahvistetaan seuraavien edellytysten täyt
tyminen:
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— Katettujen pankin joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskijana on luottolaitos, jonka kotipaikka on EU:n jä
senvaltiossa, eikä erillisyhtiö (special purpose vehicle) siinäkin tapauksessa, että joukkovelkakirjalainojen taka
ajana on luottolaitos, jonka kotipaikka on EU:n jäsenvaltiossa.
— Katettujen pankin joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija ja liikkeeseenlasku ovat sen jäsenvaltion lainsää
dännön nojalla, jossa liikkeeseenlaskijalla on kotipaikka tai jossa katetut pankin joukkovelkakirjalainat laskettiin
liikkeeseen, sellaisen erityisen julkisen valvonnan kohteena, jonka tarkoituksena on suojata katettujen pankin
joukkovelkakirjalainojen haltijoita.
— Katettujen pankin joukkovelkakirjalainojen haltijat ovat etusijalla vakuutena olevien omaisuuserien pääoman ja
niistä syntyvän koron maksunsaajina siinä tapauksessa, että liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi.
— Katettujen pankin joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskusta johtuvat summat on sijoitettava (katettuun pan
kin joukkovelkakirjalainaan liittyvissä asiakirjoissa täsmennettyjen sijoittamissääntöjen mukaan) noudattaen
katettuihin pankin joukkovelkakirjalainoihin sovellettavaa kansallista lainsäädäntöä tai muuta kyseisiin omai
suuseriin sovellettavaa lainsäädäntöä.”
3) Lisätään 6.4.3 kohtaan seuraava alakohta:
”Määräaikaistalletukset
Määräaikaistalletuksiin ei sovelleta minkäänlaista markkina-arvon aliarvostusta”
4) Korvataan lisäyksessä 5 oleva taulukko seuraavasti:
”Eurojärjestelmän www-Sivustot
Keskuspankki

www-Sivusto

Euroopan keskuspankki

www.ecb.europa.eu

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

www.nbb.be or www.bnb.be

Deutsche Bundesbank

www.bundesbank.de

Eesti Pank

www.eestipank.ee

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

www.centralbank.ie

Bank of Greece

www.bankofgreece.gr

Banco de España

www.bde.es

Banque de France

www.banque-france.fr

Banca d'Italia

www.bancaditalia.it

Central Bank of Cyprus

www.centralbank.gov.cy

Banque centrale du Luxembourg

www.bcl.lu

Central Bank of Malta/Central Bank of Malta

www.centralbankmalta.org

De Nederlandsche Bank

www.dnb.nl

Oesterreichische Nationalbank

www.oenb.at

Banco de Portugal

www.bportugal.pt

Národná banka Slovenska

www.nbs.sk

Banka Slovenije

www.bsi.si

Suomen Pankki

www.bof.fi”

