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EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,
annettu 12 päivänä maaliskuuta 2014,
eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä lisätoimenpiteistä
annetun päätöksen EKP/2013/35 muuttamisesta
(EKP/2014/11)
(2014/328/EU)
EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen
luetelmakohdan,
ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen
3.1 artiklan ensimmäisen luetelmakohdan sekä 12.1, 14.3 ja 18.2 artiklan,
ottaa huomioon eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä 20 päivänä syyskuuta 2011 annetut suunta
viivat EKP/2011/14 (1) ja omassa käytössä olevien valtion takaamien kattamattomien pankkien joukkovelkakirjojen käyt
tämistä vakuutena eurojärjestelmän rahapoliittisissa operaatioissa koskevista säännöistä 20 päivänä maaliskuuta 2013
annetun päätöksen EKP/2013/6 (2),
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 18.1 artiklassa määrätään, että Eu
roopan keskuspankki (EKP) ja niiden jäsenvaltioiden kansalliset keskuspankit, joiden rahayksikkö on euro (jäljem
pänä ’kansalliset keskuspankit’), voivat tehdä luottotoimia luottolaitosten ja muiden markkinaosapuolten kanssa ja
että luottoa annettaessa vakuuksien on oltava riittävät. Suuntaviivojen EKP/2011/14 liitteessä I sekä päätöksessä
EKP/2013/6 ja päätöksessä EKP/2013/35 (3) määritellään yleisehdot, joiden perusteella EKP ja kansalliset keskus
pankit ovat valmiita toteuttamaan luottotoimia, mukaan lukien eurojärjestelmän luottotoimissa käytettävien
vakuuksien vakuuskelpoisuusvaatimukset.

(2)

Suuntaviivojen EKP/2011/14 liitteessä I olevan 1.6 kohdan mukaan EKP:n neuvosto voi milloin tahansa muuttaa
niitä välineitä, ehtoja, vaatimuksia ja menettelyjä, joilla eurojärjestelmän rahapoliittisia operaatioita toteutetaan.

(3)

EKP:n neuvosto päätti 17 päivänä heinäkuuta 2013 tehostaa edelleen riskienhallintakehystään tarkistamalla euro
järjestelmän rahapoliittisissa operaatioissa hyväksyttäviin vakuuksiin sovellettavia vakuuskelpoisuusvaatimuksia ja
aliarvostuksia sekä hyväksymällä tiettyjä lisätoimenpiteitä riskienhallintakehyksen yhtenäisyyden ja käytännön
toimeenpanon parantamiseksi. Nämä toimenpiteet vahvistettiin päätöksessä EKP/2013/35.

(4)

Päätöstä EKP/2013/35 on tarpeen edelleen hienosäätää muuttamalla omaisuusvakuudellisiin arvopapereihin sovel
lettavia luottoluokitusvaatimuksia,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Muutokset
Muutetaan päätöksen EKP/2013/35 6 artikla seuraavasti:
1) Korvataan 2 kohta seuraavasti:
”2.
Kuten suuntaviivojen EKP/2011/14 liitteessä I olevassa 6.3 kohdassa täsmennetään, omaisuusvakuudellisiin ar
vopapereihin sovellettavan luottokelpoisuuden alarajan on vastattava eurojärjestelmän yhdenmukaistetun luokitusas
teikon luokkaa 2 (yhden A:n luottoluokitus) (*). Kaikkien omaisuusvakuudellisten arvopaperien liikkeeseenlaskulle on
oltava ainakin kahden hyväksytyn ulkoisen luottoluokituslaitoksen antama vähintään yhden A:n luottoluokitus.
(*) Yhden A:n luottoluokituksella tarkoitetaan vähintään Moody'sin luokitusta ’A3’, Fitchin tai Standard & Poor'sin
luokitusta ’A-’ tai DBRS:n luokitusta ’AL’.”
2) Kumotaan 3 kohta.
(1) EUVL L 331, 14.12.2011, s. 1.
(2) EUVL L 95, 5.4.2013, s. 22.
(3) Päätös EKP/2013/35, annettu 26 päivänä syyskuuta 2013, eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä
lisätoimenpiteistä (EUVL L 301, 12.11.2013, s. 6).
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2 artikla
Voimaantulo
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2014.

Tehty Frankfurt am Mainissa 12 päivänä maaliskuuta 2014.
EKP:n puheenjohtaja
Mario DRAGHI

