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EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2015/299,
annettu 10 päivänä helmikuuta 2015,
kohdennettuihin

pitempiaikaisiin rahoitusoperaatioihin liittyvistä toimenpiteistä
päätöksen EKP/2014/34 muuttamisesta (EKP/2015/5)

annetun

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, 12.1 artiklan, 18.1 artiklan toisen luetelmakohdan ja 34.1 artiklan toisen
luetelmakohdan,
ottaa huomioon eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä 20 päivänä syyskuuta 2011 annetut
suuntaviivat EKP/2011/14 (1),
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

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.

(2)

Kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden tehokkuuden tukemiseksi EKP:n neuvosto päätti
22 päivänä tammikuuta 2015 poistaa perusrahoitusoperaatioiden korkoon lisättävän 10 peruspisteen marginaalin
maaliskuun 2015 ja kesäkuun 2016 välisenä aikana toteutettavien kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoper
aatioiden osalta. Marginaalin poistaminen liittyy siihen, että laitosten markkinalähtöisten rahoitusinstrumenttien
preemiot ovat laskeneet kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden käyttöönoton jälkeen 5 päivänä
kesäkuuta 2014. Tämä päätös ei vaikuta syyskuussa ja joulukuussa 2014 toteutettujen ensimmäisten
kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden korkoon. Tämä korko säilyy muuttumattomana, eli korko
vahvistetaan kunkin operaation koko voimassaoloajaksi, ja se on asianomaisen kohdennetun pitempiaikaisen
rahoitusoperaation huutokauppailmoituksen aikana voimassa oleva perusrahoitusoperaatioiden korko plus
10 peruspisteen kiinteä marginaali.

(3)

Lisäksi päätökseen EKP/2014/34 (2) on tarpeen tehdä pieniä tarkistuksia.

(4)

Tästä syystä päätös EKP/2014/34 olisi muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Muutokset
Muutetaan päätös EKP/2014/34 seuraavasti:
1. Korvataan 5 artikla seuraavasti:
”5 artikla
Korko
Syyskuussa 2014 ja joulukuussa 2014 toteutettujen kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden osalta
sovellettava korko vahvistetaan kunkin operaation koko voimassaoloajaksi, ja se on asianomaisen kohdennetun
pitempiaikaisen rahoitusoperaation huutokauppailmoituksen aikana voimassa oleva perusrahoitusoperaatioiden korko
plus 10 peruspisteen kiinteä marginaali. Maaliskuun 2015 ja kesäkuun 2016 välisenä aikana toteutettavien
pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden osalta sovellettava korko vahvistetaan kunkin operaation koko voimassao
loajaksi ja se on asianomaisen kohdennetun pitempiaikaisen rahoitusoperaation huutokauppailmoituksen aikana
voimassa oleva perusrahoitusoperaatioiden korko.
Korko maksetaan operaation maturiteetin päättyessä tai aikaistetun takaisinmaksun yhteydessä siten kuin 6 ja
7 artiklassa soveltuvin osin säädetään.”
(1) EUVL L 331, 14.12.2011, s. 1.
(2) Päätös EKP/2014/34, annettu 29 päivänä heinäkuuta 2014, kohdennettuihin pitempiaikaisiin rahoitusoperaatioihin liittyvistä
toimenpiteistä (EUVL L 258, 29.8.2014, s. 11).
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2. Korvataan liitteessä I olevan 1 kohdan (luottorajojen laskeminen) toinen taulukko seuraavasti:
”K

TLTRO-kuukausi

Kiintiönmäärityksen viitekuu
kausi

CNLk

3

Maaliskuu 2015

Tammikuu 2015

NLtoukokuu2014 + NLkesäkuu2014 + … + NLtammikuu2015

4

Kesäkuu 2015

Huhtikuu 2015

NLtoukokuu2014 + NLkesäkuu2014 + … + NLhuhtikuu2015

5

Syyskuu 2015

Heinäkuu 2015

NLtoukokuu2014 + NLkesäkuu2014 + … + NLheinäkuu2015

6

Joulukuu 2015

Lokakuu 2015

NLtoukokuu2014 + NLkesäkuu2014 + … + NLlokakuu2015

7

Maaliskuu 2016

Tammikuu 2016

NLtoukokuu2014 + NLkesäkuu2014 + … + NLtammikuu2016

8

Kesäkuu 2016

Huhtikuu 2016

NLtoukokuu2014 + NLkesäkuu2014 + … + NLhuhtikuu2016”

3. Korvataan liitteessä I olevassa 2 kohdassa (pakollisten aikaistettujen takaisinmaksujen laskeminen) kaava ”Osallistujan
pakollinen aikaistettu takaisinmaksu syyskuussa 2016” seuraavasti:
8
X

MR ¼

Ck , if BE8 > CNL8
k¼1

4. Korvataan liitteessä I kolmas alaviite seuraavasti:
”Maaliskuussa 2015 toteutettavan kohdennetun pitempiaikaisen rahoitusoperaation (k = 3) osalta rajoitus on
C3 ≤ max{0, AA3}.”
5. Korvataan liitteessä II neljäs alaviite seuraavasti:
”Asetuksen (EY) N:o 25/2009 (EKP/2008/32) mukaista yritysten holdingyhtiöiden luokittelua sektoreihin on muutettu
asetuksella (EU) N:o 1071/2013 (EKP/2013/33) siten, että on otettu huomioon kansainvälisten tilastostandardien
muuttuminen. Asetuksen (EU) N:o 1071/2013 (EKP/2013/33) nojalla yritysten holdingyhtiöt luokitellaan rahoituslai
toksiksi. TLTRO-raportoinnin on tarkoitus olla tasetilastokäytännön mukaista: joulukuuta 2014 koskevista tiedoista
alkaen tällaisille holdingyhtiöille myönnettyjä lainoja ei enää raportoida, ja tästä aiheutuvat muutokset tulee
ilmoittaa.”
6. Korvataan liitteessä II kolmastoista alaviite seuraavasti:
”Joulukuussa 2014 tapahtuneen luokitusmuutoksen johdosta yritysten holdingyhtiöt luokitellaan rahoituslaitoksiksi.
Tämän muutoksen vaikutukset ilmoitetaan kohdassa 3.2C.”
2 artikla
Voimaantulo
Tämä päätös tulee voimaan 10 päivänä helmikuuta 2015.

Tehty Frankfurt am Mainissa 10 päivänä helmikuuta 2015.
EKP:n puheenjohtaja
Mario DRAGHI

