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EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2020/1692,
annettu 25 päivänä syyskuuta 2020,
eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanossa sovellettavasta markkina-arvon
aliarvostuksesta annettujen suuntaviivojen (EU) 2016/65 muuttamisesta
(EKP/2020/46)
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 ja 9.2, 12.1, 14.3 ja 18.2 artiklan sekä 20 artiklan ensimmäisen kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Eurojärjestelmän riskienhallinta- ja arvostuskehikkoon on tehtävä muutoksia sen vuoksi, että muita kuin
lainsäädäntöön perustuvia katettuja joukkolainoja (eli sopimusperusteisia katettuja joukkolainoja) ei pitäisi enää
hyväksyä vakuudeksi eurojärjestelmässä.

(2)

Näin ollen Euroopan keskuspankin suuntaviivat (EU) 2016/65 (EKP/2015/35) (1) olisi muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT NÄMÄ SUUNTAVIIVAT:

1 artikla
Muutokset
Muutetaan suuntaviivat (EU) 2016/65 (EKP/2015/35) seuraavasti:
(1) Muutetaan 2 artikla seuraavasti:
a) korvataan b kohdassa ilmaisu ”sekä yhteissijoitusdirektiivin mukaiset katetut jumbolainat” ilmaisulla ”sekä katetut
jumbolainat”;
b) korvataan c kohta seuraavasti:
”c) lainsäädäntöön perustuvat muut katetut joukkolainat kuin katetut jumbolainat, multi cédulas -joukkolainat ja
velkainstrumentit, joiden liikkeeseenlaskijoina ovat i) yritykset, ii) julkisyhteisöjen sektoriin kuuluvat yritykset
tai iii) valtiosidonnaiset laitokset, jotka eivät ole luottolaitoksia ja jotka eivät täytä suuntaviivojen (EU)
2015/510 (EKP/2014/60) liitteessä XIIa vahvistettuja määrällisiä kriteerejä, kuuluvat aliarvostusluokkaan III;”;
(2) Korvataan liitteessä oleva taulukko 1 seuraavasti:
”Taulukko 1
Vakuuskelpoisten jälkimarkkinakelpoisten omaisuuserien aliarvostusluokat liikkeeseenlaskijan
tyypin ja/tai omaisuuserätyypin perusteella

Luokka I

Luokka II

Luokka III

Luokka IV

Luokka V

Valtion liikkeeseen laske
mat velkainstrumentit
EKP:n velkasitoumuk
set

Paikallis- ja aluehallin
non liikkeeseen laske
mat velkainstrumentit

Lainsäädäntöön perus
tuvat muut katetut jouk
kolainat kuin katetut
jumbolainat
Multi cédulas -joukkolainat

Vakuudettomat
vel
kainstrumentit, joita
ovat laskeneet liikkee
seen luottolaitokset ja
valtiosidonnaiset lai
tokset, jotka ovat luot
tolaitoksia ja jotka eivät
täytä
suuntaviivo
jen (EU) 2015/510

Omaisuusvakuu
delliset arvopa
perit”

(1) 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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Luokka I

Luokka II

Luokka III

Luokka IV

Kansallisten keskus
pankkien
omassa
jäsenvaltiossaan ennen
euron käyttöönottoa
liikkeeseen laskemat
velkasitoumukset

Velkainstrumentit, joita
ovat laskeneet liikkee
seen yhteisöt (luottolai
tokset tai muut kuin
luottolaitokset), jotka
eurojärjestelmä on luo
kitellut valtiosidonnai
siksi laitoksiksi ja jotka
täyttävät suuntaviivojen
(EU) 2015/510
(EKP/2014/60)
liit
teessä XIIa vahvistetut
määrälliset kriteerit
Kansainvälisten kehi
tyspankkien ja kansain
välisten organisaatioi
den liikkeeseen
laskemat velkainstru
mentit
Katetut jumbolainat

Velkainstrumentit, joita
ovat laskeneet liikkee
seen yritykset, julkisyh
teisöjen sektoriin kuu
luvat
yritykset
ja
valtiosidonnaiset lai
tokset, jotka eivät ole
luottolaitoksia ja jotka
eivät täytä suuntaviivo
jen (EU) 2015/510
(EKP/2014/60)
liit
teessä XII a vahvistettuja
määrällisiä kriteerejä

(EKP/2014/60)
liit
teessä XII a vahvistettuja
määrällisiä kriteerejä
Muiden rahoituslaitos
ten kuin luottolaitosten
liikkeeseen
laskemat
kattamattomat
vel
kainstrumentit

Luokka V

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 näiden suuntaviivojen
noudattamisen edellyttämät toimenpiteet ja soveltavat niitä 1 päivästä tammikuuta 2021. Ne toimittavat Euroopan
keskuspankille tiedot näihin toimenpiteisiin liittyvistä asiakirjoista ja keinoista viimeistään 6 päivänä marraskuuta 2020.
3 artikla
Osoitus
Nämä suuntaviivat on osoitettu niiden jäsenvaltioiden kansallisille keskuspankeille, joiden rahayksikkö on euro.

Tehty Frankfurt am Mainissa 25 päivänä syyskuuta 2020.

EKP:n neuvoston puolesta
EKP:n puheenjohtaja
Christine LAGARDE

