
II 

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) 

PÄÄTÖKSET 

EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2020/506, 

annettu 7 päivänä huhtikuuta 2020, 

eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanosta annettujen suuntaviivojen 
(EU) 2015/510 ja eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanossa sovellettavasta 
markkina-arvon aliarvostuksesta annettujen suuntaviivojen (EU) 2016/65 muuttamisesta 

(EKP/2020/20) 

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 
12.1 artiklan ensimmäisen alakohdan yhdessä 3.1 artiklan ensimmäisen luetelmakohdan kanssa sekä 18 artiklan, 

sekä katsoo seuraavaa: 

(1) Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön (jäljempänä EKPJ:n perussääntö) 
18.1 artiklassa määrätään, että Euroopan keskuspankki (EKP) ja niiden jäsenvaltioiden kansalliset keskuspankit, 
joiden rahayksikkö on euro (jäljempänä kansalliset keskuspankit), voivat toteuttaa luottotoimia luottolaitosten ja 
muiden markkinaosapuolten kanssa ja että luottoa annettaessa vakuuksien on oltava riittävät. Euroopan 
keskuspankin suuntaviivoissa (EU) 2015/510 (EKP/2014/60) (1) määritellään yleiset ehdot, mukaan lukien 
eurojärjestelmän luottotoimissa käytettävien vakuuksien vakuuskelpoisuusvaatimukset, joita noudattaen EKP ja 
kansalliset keskuspankit ovat valmiita toteuttamaan luottotoimia. 

(2) Maailman terveysjärjestö on luokitellut koronavirustaudin (COVID-19) pandemiaksi, ja tauti on aiheuttanut laaja- 
alaisen kansanterveydellisen hätätilan, joka on lähihistoriaan peilaten poikkeuksellinen. Se on aiheuttanut erittäin 
vakavan talouden sokkitilan, joka edellyttää kaikilla politiikan aloilla kunnianhimoisia, koordinoituja ja välittömiä 
toimia vaarassa olevien yritysten ja työntekijöiden tukemiseksi. Pandemian seurauksena euroalueen taloudellinen 
toimeliaisuus on laskussa ja tulee vääjäämättä kutistumaan merkittävästi, etenkin kun yhä useampien maiden on 
tarpeen tehostaa torjuntatoimia. Nämä toimenpiteet aiheuttavat akuuttia kuormitusta yritysten kassavirralle ja 
työntekijöille sekä vaarantavat yritysten ja työpaikkojen säilymisen. On myös selvää, että tilanne haittaa 
rahapoliittisten impulssien välittymistä ja lisää inflaationäkymiä heikentäviä vakavia riskejä. 

(3) EKP:n neuvosto hyväksyi 7 päivänä huhtikuuta 2020 lisäksi joukon päätöksiä reaktiona COVID-19-pandemiaan, 
joka voi vaarantaa hintavakauden tavoitteen ja rahapolitiikan välittymismekanismin asianmukaisen toiminnan. 
Nämä päätökset koskevat vakuuksille asetettavien vaatimusten väljentämistoimia, joilla helpotetaan 
eurojärjestelmän vastapuolten mahdollisuutta ylläpitää riittäviä hyväksyttäviä vakuuksia likviditeettiä lisääviin 
operaatioihin osallistumiseksi. Nämä toimenpiteet ovat oikeasuhteisia COVID-19:n puhkeamisesta ja kiihtyvästä 
leviämisestä aiheutuvien, hintavakautta, rahapolitiikan välittymismekanismia ja euroalueen talousnäkymiä 
uhkaavien vakavien riskien torjumiseksi. Näitä toimenpiteitä olisi sovellettava väliaikaisesti, kunnes EKP:n neuvosto 
katsoo, että edellä mainittujen riskien vaikutus on laantunut. 

(1) Euroopan keskuspankin suuntaviivat (EU) 2015/510, annettu 19 päivänä joulukuuta 2014, eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen 
täytäntöönpanosta (yleisasiakirjasuuntaviivat) (EKP/2014/60) (EUVL L 91, 2.4.2015, s. 3). 
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(4) Näin ollen suuntaviivoja (EU) 2015/510 (EKP/2014/60) olisi muutettava vastaavasti. 

(5) Lisäksi EKP:n neuvosto on päättänyt väliaikaisesti lisätä riskinottovalmiuttaan, jotta se voisi tukea luottojen 
myöntämistä rahoitusoperaatioidensa kautta. Erityisesti vakuuksiin sovellettavaa markkina-arvon aliarvostusta 
pienennetään kiinteällä kertoimella. 

(6) Näin ollen Euroopan keskuspankin suuntaviivoja (EU) 2016/65 (EKP/2015/35) (2) olisi muutettava vastaavasti. 

(7) Jotta meneillään olevan pandemian aiheuttamaan tilanteeseen voitaisiin reagoida ripeästi, näistä muutoksista tulisi 
säätää päätöksessä, joka tulee voimaan päivänä, jona se annetaan tiedoksi kansallisille keskuspankeille, ja joka 
julkaistaan viipymättä Euroopan unionin virallisessa lehdessä, niin että kansalliset keskuspankin tulevat soveltamaan 
näitä muutoksia suoraan määritellyistä päivistä lukien, 

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN: 

1 artikla 

Muutokset suuntaviivoihin (EU) 2015/510 (EKP/2014/60) 

Muutetaan suuntaviivoja (EU) 2015/510 (EKP/2014/60) seuraavasti: 

1) korvataan 93 artikla seuraavasti: 

”93 artikla 

Lainasaamisten vähimmäiskoko 

Kotimaisessa käytössä lainasaamisten vähimmäiskoko hetkellä, jona vastapuoli toimittaa ne vakuudeksi, on 0 euroa tai 
kotimaan kansallisen keskuspankin mahdollisesti määrittelemä korkeampi määrä. Lainasaamisten rajat ylittävässä 
käytössä sovelletaan 500 000 euron vähimmäiskokoa.” 

2) korvataan 141 artiklan 1 kohdassa prosenttimääräinen arvo ”2,5 prosenttia” arvolla ”10 prosenttia”. 

2 artikla 

Muutokset suuntaviivoihin (EU) 2016/65 (EKP/2015/35) 

Muutetaan suuntaviivoja (EU) 2016/65 (EKP/2015/35) seuraavasti: 

1) korvataan 4 artikla seuraavasti: 

”4 artikla 

Tiettyihin jälkimarkkinakelpoisiin omaisuuserätyyppeihin sovellettava markkina-arvon lisäaliarvostus 

Näiden suuntaviivojen 3 artiklassa vahvistetun markkina-arvon aliarvostuksen lisäksi tiettyihin jälkimarkkinakelpoisiin 
omaisuuserätyyppeihin sovelletaan markkina-arvon lisäaliarvostusta seuraavasti: 

a) Omaisuusvakuudellisiin arvopapereihin, katettuihin joukkolainoihin ja luottolaitosten liikkeeseen laskemiin 
kattamattomiin velkainstrumentteihin, jotka arvostetaan teoreettisesti suuntaviivojen (EU) 2015/510 
(EKP/2014/60) 134 artiklassa kuvattujen sääntöjen mukaisesti, sovelletaan lisäaliarvostusta, joka tehdään 
4 prosentin suuruisena hinnanalennuksena arvonmäärityksessä. 

b) Omassa käytössä oleviin katettuihin joukkolainoihin sovelletaan lisäaliarvostusta, joka on i) 6,4 prosenttia 
luottoluokkiin 1 ja 2 luokiteltujen velkainstrumenttien arvosta ja ii) 9,6 prosenttia luottoluokkaan 3 luokiteltujen 
velkainstrumenttien arvosta. 

(2) Euroopan keskuspankin suuntaviivat (EU) 2016/65, annettu 18 päivänä marraskuuta 2015, eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen 
täytäntöönpanossa sovellettavasta markkina-arvon aliarvostuksesta (EKP/2015/35) (EUVL L 14, 21.1.2016, s. 30). 
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c) Edellä b kohtaa sovellettaessa omalla käytöllä tarkoitetaan sitä, että vastapuoli toimittaa vakuudeksi tai käyttää 
katettuja joukkolainoja, jotka on laskenut liikkeeseen tai taannut vastapuoli itse tai jokin muu yhteisö, johon 
kyseisellä vastapuolella on suuntaviivojen (EU) 2015/510 (EKP/2014/60) 138 artiklan mukainen läheinen sidos. 

d) Jos b kohdassa tarkoitettua markkina-arvon lisäaliarvostusta ei voida soveltaa kansallisen keskuspankin vakuushal
lintajärjestelmän, kolmikanta-agentin tai TARGET2-Securities -alustan automaattisen vakuustoiminnon yhteydessä, 
lisäaliarvostusta sovelletaan tällaisissa järjestelmissä tai alustoissa katetun joukkolainan, jonka oma käyttö on 
mahdollista, koko liikkeeseenlaskun arvoon.”; 

2) korvataan 5 artiklan 5 kohta seuraavasti: 

”5. Ei-jälkimarkkinakelpoisiin asuntolainavakuudellisiin vähittäismarkkinavelkainstrumentteihin (RMBD) sovelletaan 
25,2 prosentin suuruista markkina-arvon aliarvostusta.”; 

3) korvataan liitteessä olevat taulukot 2, 2a ja 3 seuraavasti: 
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”Taulukko 2 

Aliarvostusluokkiin I–IV luokiteltuihin vakuuskelpoisiin jälkimarkkinakelpoisiin omaisuuseriin sovellettava markkina-arvon aliarvostus (prosentteina)  

Aliarvostusluokat 

Luottoluokka 
Jäljellä oleva 
maturiteetti 
(vuotta) (*) 

Luokka I Luokka II Luokka III Luokka IV 

Kiinteäkork. Nollakork. Vaihtuva-
kork. Kiinteäkork. Nollakork. Vaihtuva-

kork. Kiinteäkork. Nollakork. Vaihtuva-
kork. Kiinteäkork. Nollakork. Vaihtuvakork. 

Luokat 1 ja 2 [0,1) 0,4 0,4 0,4 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 6,0 6,0 6,0 

[1,3) 0,8 1,6 0,4 1,2 2,0 0,8 1,6 2,4 0,8 8,0 8,4 6,0 

[3,5) 1,2 2,0 0,4 2,0 2,8 0,8 2,4 3,6 0,8 10,4 10,8 6,0 

[5,7) 1,6 2,4 0,8 2,8 3,6 1,2 3,6 4,8 1,6 11,6 12,4 8,0 

[7,10) 2,4 3,2 1,2 3,6 5,2 2,0 4,8 6,4 2,4 13,2 14,4 10,4 

[10, ∞) 4,0 5,6 1,6 6,4 8,4 2,8 7,2 10,4 3,6 16,0 20,4 11,6 

Luokka 3 [0,1) 4,8 4,8 4,8 5,6 5,6 5,6 6,4 6,4 6,4 10,4 10,4 10,4 

[1,3) 5,6 6,4 4,8 7,6 10,8 5,6 9,6 12,0 6,4 18,0 20,0 10,4 

[3,5) 7,2 8,0 4,8 10,8 14,8 5,6 13,2 17,6 6,4 22,4 26,0 10,4 

[5,7) 8,0 9,2 5,6 11,2 16,0 7,6 14,8 20,8 9,6 24,4 28,0 18,0 

[7,10) 9,2 10,4 7,2 12,8 19,6 10,8 15,2 22,4 13,2 24,8 29,6 22,4 

[10, ∞) 10,4 12,8 8,0 15,2 23,6 11,2 15,6 24,0 14,8 25,2 30,4 24,4 

(*) [0,1) = jäljellä oleva maturiteetti alle yhden vuoden, [1,3) = jäljellä oleva maturiteetti yksi vuosi tai enemmän ja alle kolme vuotta jne.   
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Taulukko 2a 

Aliarvostusluokkaan V luokiteltuihin vakuuskelpoisiin jälkimarkkinakelpoisiin omaisuuseriin sovellettava  
markkina-arvon aliarvostus (prosentteina)   

Luokka V 

Luottoluokka Keskimääräinen painotettu 
takaisinmaksuaika  (*) Markkina-arvon aliarvostus 

Luokat 1 ja 2 

[0,1) 3,2 

[1,3) 3,6 

[3,5) 4,0 

[5,7) 7,2 

[7,10) 10,4 

[10, ∞) 16,0 

(*) [0,1) = keskimääräinen painotettu takaisinmaksuaika alle yhden vuoden, [1,3) = keskimääräinen painotettu takaisinmaksuaika yksi 
vuosi tai enemmän ja alle kolme vuotta jne.   

Taulukko 3 

Vakuuskelpoisiin lainasaamisiin sovellettava markkina-arvon aliarvostus 

Luottoluokka Jäljellä oleva maturiteetti 
(vuotta)  (*) Kiinteä korko Vaihtuva korko 

Luokat 1 ja 2 

[0,1) 6,4 6,4 

[1,3) 9,6 6,4 

[3,5) 12,8 6,4 

[5,7) 14,8 9,6 

[7,10) 19,2 12,8 

[10, ∞) 28 14,8 

Luokka 3 

[0,1) 12 12 

[1,3) 22,4 12 

[3,5) 29,2 12 

[5,7) 34,4 22,4 

[7,10) 36 29,2 

[10, ∞) 38,4 34,4 

(*) [0,1) = jäljellä oleva maturiteetti alle yhden vuoden, [1,3) = jäljellä oleva maturiteetti yksi vuosi tai enemmän ja alle kolme vuotta jne.”   

3 artikla 

Voimaantulo ja soveltaminen 

1. Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se annetaan tiedoksi kansallisille keskuspankeille. Kun tämä päätös on 
hyväksytty, se annetaan välittömästi tiedoksi ja julkaistaan viipymättä Euroopan unionin virallisessa lehdessä. 

2. Tämän päätöksen 1 artiklaa sovelletaan 8 päivästä huhtikuuta 2020 ja 2 artiklaa 20 päivästä huhtikuuta 2020. 
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4 artikla 

Osoitus 

Tämä päätös on osoitettu kansallisille keskuspankeille. 

Tehty Frankfurt am Mainissa 7 päivänä huhtikuuta 2020.  

EKP:n puheenjohtaja 
Christine LAGARDE     
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