
EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2020/1691, 

annettu 25 päivänä syyskuuta 2020, 

eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista 
lisätoimenpiteistä annettujen suuntaviivojen EKP/2014/31 muuttamisesta 

(EKP/2020/47) 

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 5.1, 12.1, 14.3 ja 18.2 artiklan, 

sekä katsoo seuraavaa: 

(1) Omaisuusvakuudellisia arvopapereita, joiden kohde-etuuksiin kuuluu asuntolainoja tai lainoja pienille ja 
keskisuurille yrityksille tai kumpiakin niistä ja jotka eivät täytä tiettyjä suuntaviivojen EKP/2014/31 (1) 3 artiklan 5 
kohdassa täsmennettyjä vaatimuksia, ei pitäisi enää hyväksyä vakuudeksi eurojärjestelmässä, koska tätä omaisuuse
räluokkaa ei ole lainkaan käytetty. 

(2) Taloudellisten seuraamusten laskentamenetelmää tapauksissa, joissa Euroopan keskuspankin suuntaviivojen (EU) 
2015/510 (EKP/2014/60) (2) 154 artiklan 1 kohdan c alakohdan vaatimuksia vastaamattomia lainasaamisia 
sisällytetään suuntaviivojen EKP/2014/31 4 artiklan mukaisesti muiden lainasaamisten ryhmään, olisi muutettava, 
jotta vältetään suhteettomien taloudellisten seuraamusten asettaminen. 

(3) Näin ollen suuntaviivat EKP/2014/31 olisi muutettava vastaavasti, 

ON HYVÄKSYNYT NÄMÄ SUUNTAVIIVAT: 

1 artikla 

Muutokset 

Muutetaan suuntaviivat EKP/2014/31 seuraavasti: 

1) poistetaan 3 artiklan 5 kohta; 

2) muutetaan 4 artikla seuraavasti: 

a) korvataan 2 kohdan ensimmäinen virke seuraavasti: 

”Kansalliset keskuspankit, jotka päättävät hyväksyä 1 kohdassa tarkoitettuja lainasaamisia, vahvistavat tätä 
tarkoitusta varten vakuuskelpoisuusvaatimukset ja riskienhallintamenetelmät yksilöimällä poikkeamat 
suuntaviivoissa (EU) 2015/510 (EKP/2014/60) vahvistetuista vaatimuksista.”; 

b) lisätään seuraava kohta: 

”5. Kun kyse on suuntaviivojen (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) 154 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun 
velvoitteen noudattamatta jättämisestä, kyseisten suuntaviivojen liitteen VII mukaisia taloudellisia seuraamuksia 
laskettaessa otetaan huomioon tätä velvoitetta rikkovien arvojen summa kaikkien sellaisten vaatimuksia 
vastaamattomien lainasaamisten osalta, jotka on sisällytetty lainasaamisista koostuvaan vakuussammioon.”. 

(1) Suuntaviivat EKP/2014/31, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2014, eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen 
liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä ja suuntaviivojen EKP/2007/9 muuttamisesta (EUVL L 240, 13.8.2014, s. 28). 

(2) 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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2 artikla 

Voimaantulo ja täytäntöönpano 

1. Nämä suuntaviivat tulevat voimaan päivänä, jona ne annetaan tiedoksi niiden jäsenvaltioiden kansallisille 
keskuspankeille, joiden rahayksikkö on euro. 

2. Niiden jäsenvaltioiden kansalliset keskuspankit, joiden rahayksikkö on euro, toteuttavat tarvittavat toimenpiteet 
noudattaakseen näitä suuntaviivoja ja soveltaakseen niitä 1 päivästä tammikuuta 2021. Ne antavat näihin toimenpiteisiin 
liittyvät asiakirjat ja toteutustavat EKP:lle tiedoksi viimeistään 6 päivänä marraskuuta 2020. 

3 artikla 

Osoitus 

Nämä suuntaviivat on osoitettu kaikille eurojärjestelmän keskuspankeille. 

Tehty Frankfurt am Mainissa 25 päivänä syyskuuta 2020.  

EKP:n neuvoston puolesta 
EKP:n puheenjohtaja 

Christine LAGARDE     

FI Euroopan unionin virallinen lehti 13.11.2020                                                                                                                                       L 379/93   


	Euroopan keskuspankin suuntaviivat (EU) 2020/1691, annettu 25 päivänä syyskuuta 2020, eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä annettujen suuntaviivojen EKP/2014/31 muuttamisesta (EKP/2020/47) 

