
SUUNTAVIIVAT 

EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2017/1362, 

annettu 18 päivänä toukokuuta 2017, 

eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanosta annettujen suuntaviivojen (EU) 
2015/510 muuttamisesta (EKP/2017/12) 

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)  Yhteisen rahapolitiikan saavuttaminen edellyttää niiden keinojen, välineiden ja menettelyiden määrittelyä, joita 
eurojärjestelmä käyttää pannakseen rahapolitiikan yhdenmukaisesti täytäntöön jäsenvaltioissa, joiden rahayksikkö 
on euro. 

(2)  Varmistaakseen ”alasajettavien yhteisöjen” johdonmukaisen kohtelun eurojärjestelmän rahapoliittisissa 
operaatioissa, EKP:n neuvosto päätti 22 päivänä maaliskuuta 2017 täsmentää edelleen rahapolitiikan vastapuoli
järjestelmässä näihin yhteisöihin sovellettavia sääntöjä. Erityisesti EKP:n neuvosto katsoi asianmukaiseksi olla 
antamatta osallistumisoikeutta näissä suuntaviivoissa tarkoitetuille ”alasajettaville yhteisöille” rahapoliittisiin 
operaatioihin, sillä rahapoliittisten operaatioiden osallistujat ovat tavallisesti luottolaitoksia, ja ”alasajettavien 
yhteisöjen” päätavoite ei vastaa luottolaitosten tavanomaista liiketoimintaa. 

(3)  Avoimuuden ja oikeudellisen selkeyden vuoksi 22 päivänä maaliskuuta 2017 tehty EKP:n neuvoston päätös pitäisi 
vahvistaa viipymättä sitovassa säädöksessä Euroopan keskuspankin suuntaviivojen (EU) 2015/510  
(EKP/2014/60) (1) täydentämiseksi. 

(4)  Näin ollen suuntaviivoja (EU) 2015/510 (EKP/2014/60) olisi muutettava vastaavalla tavalla, 

ON HYVÄKSYNYT NÄMÄ SUUNTAVIIVAT: 

1 artikla 

Muutokset 

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

1) lisätään 2 artiklaan 99 a kohta seuraavasti: 

”99 a)  ’alasajettavalla’ yhteisöllä tarkoitetaan yksityis- tai julkisomisteista yhteisöä, a) jonka päätarkoituksena on 
luopua vähitellen omaisuudestaan ja lopettaa liiketoimintansa, tai b) joka on varainhoitoon tai liiketoi
minnoista luopumiseen keskittyvä yhtiö, joka on perustettu tukemaan rahoitussektorin uudelleenjärjestelyä 
ja/tai kriisinratkaisua, mukaan lukien erilliset varainhoitoyhtiöt, jotka perustetaan kriisinratkaisun yhteydessä 
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(1) Euroopan keskuspankin suuntaviivat (EU) 2015/510, annettu 19 päivänä joulukuuta 2014, eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen 
täytäntöönpanosta (EKP/2014/60) (EUVL L 91, 2.4.2015, s. 3). 



eroteltaessa varoja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 806/2014 (*) 26 artiklan tai 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/59/EU (**) 42 artiklan täytäntöönpanemiseksi annetun 
kansallisen lainsäädännön nojalla.  

(*) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 806/2014, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2014, 
yhdenmukaisten sääntöjen ja yhdenmukaisen menettelyn vahvistamisesta luottolaitosten ja tiettyjen 
sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisua varten yhteisen kriisinratkaisumekanismin ja yhteisen kriisinratkaisu
rahaston puitteissa sekä asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta (EUVL L 225, 30.7.2014, s. 1). 

(**) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/59/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, luottolaitosten 
ja sijoituspalveluyritysten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä sekä neuvoston direktiivin 82/891/ETY, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivien 2001/24/EY, 2002/47/EY, 2004/25/EY, 2005/56/EY, 2007/36/EY, 
2011/35/EU, 2012/30/EU ja 2013/36/EU ja asetusten (EU) N:o 1093/2010 ja (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta  
(EUVL L 173, 12.6.2014, s. 190).”;  

2) korvataan 55 a artiklan 5 kohta seuraavasti: 

”5. Alasajettava yhteisö ei voi osallistua eurojärjestelmän rahapoliittisiin operaatioihin, jollei sitä ole hyväksytty 
vastapuoleksi eurojärjestelmän rahapoliittisissa operaatioissa 22 päivään maaliskuuta 2017 mennessä. Tässä 
tapauksessa se pysyy hyväksyttävänä vastapuolena 31 päivään joulukuuta 2021 saakka sillä rajoituksella, että se saa 
osallistua eurojärjestelmän luotto-operaatioihin, siten kuin ne on määritelty 2 artiklan 31 kohdassa, enintään sillä 
tasolla kuin se on keskimäärin osallistunut eurojärjestelmän luotto-operaatioihin 22 päivää maaliskuuta 2017 
edeltäneen 12 kuukauden ajanjakson aikana; tämän rajoituksen laskemisessa ja soveltamisessa on – soveltuvissa 
tapauksissa – mahdollista ottaa huomioon useita samaan ryhmittymään kuuluvia alasajettavia yhteisöjä. Tämän 
jälkeen tällainen alasajettava yhteisö ei voi enää osallistua eurojärjestelmän rahapoliittisiin operaatioihin.”;  

3) lisätään 158 artiklaan 3 a kohta seuraavasti: 

”3 a) Sellaisiin alasajettaviin yhtiöihin liittyen, jotka eivät ole 55 a artiklan 5 kohdan mukaan hyväksyttäviä 
vastapuolia, eurojärjestelmä voi varovaisuussyistä sulkea tilapäisesti tai pysyvästi pois rahapoliittisista operaatioista 
sellaiset vastapuolet, jotka välittävät eurojärjestelmän likviditeettiä vastapuoliksi hyväksymättömille alasajettaville 
yhteisöille, tai eurojärjestelmä voi rajoittaa tällaisten vastapuolten oikeutta osallistua eurojärjestelmän rahapoliittisiin 
operaatioihin.”. 

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 21 päivästä heinäkuuta 2017 lähtien. Ne antavat näihin 
toimenpiteisiin liittyvät säädökset ja toteutustavat tiedoksi EKP:lle viimeistään 19 päivänä kesäkuuta 2017. 

3 artikla 

Osoitus 

Nämä suuntaviivat on osoitettu kaikille eurojärjestelmän keskuspankeille. 

Tehty Frankfurt am Mainissa 18 päivänä toukokuuta 2017. 

EKP:n neuvoston puolesta 

EKP:n puheenjohtaja 
Mario DRAGHI  
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