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SUUNTAVIIVAT
EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2015/1938,
annettu 27 päivänä elokuuta 2015,
eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanosta annettujen Euroopan keskuspankin
suuntaviivojen (EU) 2015/510 muuttamisesta (EKP/2015/27)
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, 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 menettelyjen määrittelyä, joita
Euroopan keskuspankista (EKP) ja niiden jäsenvaltioiden kansallisista keskuspankeista, joiden rahayksikkö on
euro, koostuva eurojärjestelmä käyttää pannakseen rahapolitiikan yhdenmukaisesti täytäntöön jäsenvaltioissa,
joiden rahayksikkö on euro.

(2)

Eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanossa olisi varmistettava, että laajan vastapuolten joukon
osallistuminen on mahdollista yhdenmukaisin kelpoisuusehdoin. Näiden ehtojen määrittelyllä turvataan
vastapuolten tasavertainen kohtelu kaikissa jäsenvaltioissa, joiden rahayksikkö on euro, ja varmistetaan, että
vastapuolet täyttävät tietyt vakavaraisuuteen liittyvät ja toiminnalliset vaatimukset.

(3)

Pankkiunionin täytäntöönpanoon liittyvän lainsäädännön viimeaikaisen kehityksen valossa EKP:n neuvosto on
päättänyt vielä täsmentää eurojärjestelmän rahapoliittisten operaatioiden vastapuoliin sovellettavia sääntöjä.

(4)

EKP:n neuvosto päätti ottaa käyttöön eurojärjestelmän vakuuskäytännössä uuden vakuuskelpoisten ei-jälkimarkki
nakelpoisten omaisuuserien luokan, nimittäin ei-jälkimarkkinakelpoiset velkainstrumentit, joiden vakuutena on
vakuuskelpoisia lainasaamisia.

(5)

Näin ollen suuntaviivat EKP/2014/60 (1) olisi muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT NÄMÄ SUUNTAVIIVAT:

1 artikla
Muutetaan suuntaviivat EKP/2014/60 seuraavasti:
1. Korvataan suuntaviivojen EKP/2014/60 nimi seuraavasti:
”Euroopan keskuspankin suuntaviivat (EU) 2015/510, annettu 19 päivänä joulukuuta 2014, eurojärjestelmän
rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanosta (yleisasiakirjasuuntaviivat) (EKP/2014/60)”;
(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).
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2. Korvataan 2 artiklan 10 kohta seuraavasti:
”10) ’toimivaltaisella viranomaisella’ (competent authority) tarkoitetaan viranomaista tai elintä, joka virallisesti
tunnustetaan kansallisessa lainsäädännössä ja jolle annetaan kansallisessa lainsäädännössä toimivalta valvoa
laitoksia osana kyseisen jäsenvaltion valvontajärjestelmää, mukaan lukien EKP niiden tehtävien osalta, jotka
sille on annettu neuvoston asetuksella (EU) N:o 1024/2013 (*);
(*) Neuvoston asetus (EU) N:o 1024/2013, annettu 15 päivänä lokakuuta 2013, luottolaitosten vakavaraisuus
valvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille
(EUVL L 287, 29.10.2013, s. 63).”;
3. Korvataan 2 artiklan 23 kohta seuraavasti:
”23) ’kotimaisella käytöllä’ (domestic use) tarkoitetaan tilannetta, jossa jäsenvaltioon, jonka rahayksikkö on euro,
sijoittautunut vastapuoli toimittaa vakuudeksi
a) jälkimarkkinakelpoisia omaisuuseriä, jotka on laskettu liikkeeseen ja joita säilytetään siinä jäsenvaltiossa,
jossa vastapuolen kotimaan kansallinen keskuspankki sijaitsee;
b) lainasaamisia, joita koskevaan lainasaamissopimukseen sovelletaan sen jäsenvaltion lainsäädäntöä, jossa
vastapuolen kotimaan kansallinen keskuspankki sijaitsee;
c) asuntolainavakuudellisia vähittäismarkkinavelkainstrumentteja, joiden liikkeeseenlaskija on sijoittautunut
jäsenvaltioon, jossa vastapuolen kotimaan kansallinen keskuspankki sijaitsee;
d) ei-jälkimarkkinakelpoisia velkainstrumentteja, joiden vakuutena on vakuuskelpoisia lainasaamisia ja jotka
on laskettu liikkeeseen ja joita säilytetään siinä jäsenvaltiossa, jossa vastapuolen kotimaan kansallinen
keskuspankki sijaitsee;”
4. Lisätään 2 artiklaan 42 a kohta seuraavasti:
”42 a) ’pääomittamisella julkisen sektorin velkainstrumenttien muodossa’ (in-kind recapitalisation with public debt
instruments) tarkoitetaan missä tahansa muodossa tapahtuvaa korotusta luottolaitoksen merkittyyn
pääomaan, kun suoritus maksetaan kokonaan tai osittain suorana sijoituksena luottolaitokseen sellaisen
valtion tai julkisen sektorin velkainstrumentin muodossa, jonka liikkeeseenlaskija on valtio tai julkisen
sektorin yhteisö, joka tarjoaa luottolaitokselle uutta pääomaa;”
5. Korvataan 2 artiklan 70 kohta seuraavasti:
”70) ’ei-jälkimarkkinakelpoisella omaisuuserällä’ (non-marketable asset) tarkoitetaan seuraavia omaisuuseriä:
määräaikaistalletukset, lainasaamiset, asuntolainavakuudelliset vähittäismarkkinavelkainstrumentit (RMBD) ja
ei-jälkimarkkinakelpoiset velkainstrumentit, joiden vakuutena on vakuuskelpoisia lainasaamisia;”
6. Lisätään 2 artiklaan 70 a kohta seuraavasti:
”70 a) ’ei-jälkimarkkinakelpoisilla velkainstrumenteilla, joiden vakuutena on vakuuskelpoisia lainasaamisia’ (nonmarketable debt instruments backed by eligible credit claims) (jäljempänä ’DECC-velkainstrumentit’)
tarkoitetaan velkainstrumentteja,
a) joiden vakuutena on suoraan tai välillisesti lainasaamisia, jotka täyttävät kaikki eurojärjestelmän
lainasaamisille asettamat kelpoisuusvaatimukset neljännen osan III osaston 1 luvun 1 jakson mukaisesti,
jollei 107 f artiklan säännöksistä muuta johdu;
b) joihin liittyy kaksinainen turva i) takautumisoikeutena luottolaitokseen, joka on taustalla olevien
lainasaamisten alullepanija, ja ii) vakuusoikeutena taustalla olevien, a kohdassa tarkoitettujen
lainasaamisten dynaamiseen vakuussammioon;
c) joissa ei ole riskin etuoikeusluokkia;”
7. Korvataan 8 artiklan 3 kohta seuraavasti:
”3.
EKP voi toteuttaa hienosäätöoperaatioita minä tahansa eurojärjestelmän pankkipäivänä likviditeetin yli- tai
alijäämän tasaamiseksi vähimmäisvarantojen pitoajanjaksolla. Jos kaupantekopäivä, suorituspäivä tai takaisin
maksupäivä ei ole kansallisen keskuspankin pankkipäiviä, kyseisellä kansallisella keskuspankilla ei ole velvollisuutta
toteuttaa näitä operaatioita.”;
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8. Korvataan 55 artikla seuraavasti:
”55 artikla
Kelpoisuusvaatimukset eurojärjestelmän rahapoliittisiin operaatioihin osallistumiseksi
Jollei 57 artiklassa toisin säädetä, eurojärjestelmä sallii ainoastaan seuraavat kriteerit täyttävien laitosten
osallistumisen eurojärjestelmän rahapoliittisiin operaatioihin:
a) niihin sovelletaan eurojärjestelmän vähimmäisvarantovaatimuksia EKPJ:n perussäännön 19.1 artiklan mukaisesti,
eikä niille ole myönnetty vapautusta eurojärjestelmän vähimmäisvarantojärjestelmän mukaisista vaatimuksista
asetuksen (EY) N:o 2531/98 ja asetuksen (EY) N:o 1745/2003 (EKP/2003/9) nojalla;
b) niihin soveltuu jokin seuraavista:
i)

ne ovat unionin/ETA:n toimivaltaisten viranomaisten harjoittaman yhdenmukaistetun valvonnan piirissä
ainakin jossakin muodossa direktiivin 2013/36/EU ja asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisesti;

ii) ne ovat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 123 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja julkisessa
omistuksessa olevia luottolaitoksia, jotka ovat toimivaltaisten viranomaisten harjoittaman valvonnan
tasoisessa valvonnassa direktiivin 2013/36/EU ja asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisesti;
iii) ne ovat laitoksia, jotka ovat toimivaltaisten kansallisten viranomaisten yhdenmukaistamattomassa mutta
unionin/ETA:n yhdenmukaistetun valvonnan tasoisessa valvonnassa direktiivin 2013/36/EU ja asetuksen (EU)
N:o 575/2013 mukaisesti, esimerkiksi ETA:n ulkopuolella perustettujen laitosten sivukonttoreita
jäsenvaltiossa, jonka rahayksikkö on euro;
c) niiden rahoitusaseman on oltava 55 a artiklassa tarkoitetulla tavalla vakaa;
d) niiden on täytettävä kaikki kotimaan kansallisen keskuspankin tai EKP:n soveltamissa sopimus- tai sääntelyjärjes
telyissä määritetyt operatiiviset vaatimukset kyseessä olevan instrumentin tai operaation osalta.”;
9. Lisätään seuraava 55 a artikla:
”55 a artikla
Laitosten rahoitusaseman vakauden arviointi
1.
Arvioidessaan yksittäisten laitosten rahoitusaseman vakautta tässä
eurojärjestelmä voi ottaa huomioon seuraavat vakavaraisuutta koskevat tiedot:

artiklassa

tarkoitetulla

tavalla,

a) pääomaa, velkaantumisastetta ja likviditeettisuhdetta koskevat neljännesvuosittaiset tiedot, jotka on raportoitu
asetuksen (EU) N:o 575/2013 nojalla yksittäisen laitoksen tasolla ja konsolidoidusti valvontavaatimusten
mukaisesti; tai
b) soveltuvin osin edellä a kohdassa tarkoitettujen tietojen tasoa vastaavat vakavaraisuutta koskevat tiedot.
2.
Jos laitoksen valvoja ei anna tällaisia vakavaraisuutta koskevia tietoja laitoksen kotimaan kansalliselle
keskuspankille ja EKP:lle, joko kotivaltion kansallinen keskuspankki tai EKP voi pyytää laitosta antamaan kyseiset
tiedot. Jos laitos antaa tällaiset tiedot suoraan, laitoksen on myös toimitettava asianomaisen valvojan tekemä, tietoja
koskeva arviointi. Laitokselta voidaan myös vaatia ulkopuolisen tilintarkastajan täydentävää todistusta.
3.
Sivukonttoreiden on ilmoitettava pääomaa, velkaantumisastetta ja likviditeettisuhdetta koskevat tiedot
asetuksessa (EU) N:o 575/2013 edellytetyllä tavalla tai soveltuvin osin yksittäisen laitoksen tasolla ja konsolidoidusti
vastaavan tasoiset tiedot laitoksesta, johon sivukonttori kuuluu, valvontavaatimuksia noudattaen.
4.
Arvioitaessa niiden laitosten rahoitusaseman vakautta, joita on pääomitettu julkisen sektorin velkainstru
menttien muodossa, eurojärjestelmä voi ottaa huomioon pääomittamisessa käytetyt menetelmät ja pääomittamisen
merkityksen varmistettaessa, että asetuksen (EU) N:o 575/2013 nojalla ilmoitettavat vakavaraisuussuhteet täyttyvät,
mukaan lukien tiedot käytettyjen instrumenttien tyypistä ja likviditeetistä sekä näiden instrumenttien liikkeeseen
laskijan markkinoille pääsystä.
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5.
Erilliset varainhoitoyhtiöt, jotka on muodostettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU)
N:o 806/2014 (*) 26 artiklan mukaisen tai Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/59/EU (**)
42 artiklan täytäntöön panemiseksi annetun kansallisen lainsäädännön mukaisen, varojen erottelun muodossa
toteutetun kriisinratkaisutoimen yhteydessä, eivät voi osallistua eurojärjestelmän rahapoliittisiin operaatioihin.
(*) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 806/2014, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2014,
yhdenmukaisten sääntöjen ja yhdenmukaisen menettelyn vahvistamisesta luottolaitosten ja tiettyjen sijoituspal
veluyritysten kriisinratkaisua varten yhteisen kriisinratkaisumekanismin ja yhteisen kriisinratkaisurahaston
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 Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetusten (EU) N:o 1093/2010 ja (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 190);”
10. Korvataan 96 artiklan 3 kohta seuraavasti:
”3. Edellä 1 ja 2 kohdan sääntöjä ei sovelleta velallisena olevaan tai takaajana toimivaan kansainväliseen
kehityspankkiin tai kansainväliseen organisaatioon, vaan ne ovat hyväksyttäviä velallisia tai takaajia sijoittautumis
paikastaan riippumatta.”;
11. Korvataan 99 artikla seuraavasti:
”99 artikla
Lainasaamisia koskevat oikeudelliset lisävaatimukset
1.
Jotta voidaan varmistaa pätevä vakuusoikeus lainasaamisiin ja mahdollisuus niiden realisoimiseksi nopeasti
vastapuolen laiminlyödessä velvoitteitaan, lainasaamisille on asetettu oikeudellisia lisävaatimuksia. Nämä vaatimukset
koskevat seuraavia seikkoja:
a) lainasaamisten olemassaolon todentaminen;
b) lainasaamisten vakuudeksi toimittamista koskevan sopimuksen pätevyys;
c) vakuudeksi toimituksen tehokkuus kolmansiin osapuoliin nähden;
d) lainasaamisten vakuudeksi toimittamista ja realisointia koskevien rajoitusten puuttuminen;
e) pankkisalaisuuteen tai luottamuksellisuuteen liittyvien rajoitusten puuttuminen.
2.
Näiden oikeudellisten lisävaatimusten sisältö selostetaan 100–105 artiklassa. Tarkempia tietoja kansallisten
oikeusjärjestysten erityispiirteistä annetaan kansallisten keskuspankkien soveltamissa kansallisissa asiakirjoissa.”;
12. Lisätään neljännen osan III osaston 1 lukuun seuraava jakso:
”4 jakso
DECC-velkainstrumentteja koskevat kelpoisuusvaatimukset
107 a artikla
Vakuuskelpoisten omaisuuserien tyyppi
1.
Vakuuskelpoisia omaisuuserätyyppejä ovat 2 artiklan 70 a kohdassa esitetyn DECC-velkainstrumenttien
määritelmän mukaiset velkainstrumentit.
2.
DECC-velkainstrumenteilla tulee olla kiinteä, ei-ehdollinen lainapääoma ja 63 artiklassa säädetyt kriteerit
täyttävä korkorakenne. Vakuussammiossa saa olla ainoastaan lainasaamisia, joita varten on käytettävissä joko
a) erillinen DECC-velkainstrumentteja koskeva lainakohtaisten tietojen lomake; tai
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b) omaisuusvakuudellisia arvopapereita koskeva lainakohtaisten tietojen lomake 73 artiklan mukaisesti.
3.
Vakuutena olevien lainasaamisten velallisten tulee olla sijoittautuneita jäsenvaltioon, jonka rahayksikkö on
euro. Alullepanijan on oltava jäsenvaltioon, jonka rahayksikkö on euro, sijoittautunut eurojärjestelmän vastapuoli, ja
liikkeeseenlaskijan tulee olla hankkinut lainasaamiset alullepanijalta.
4.
DECC-velkainstrumenttien liikkeeseenlaskijan tulee olla jäsenvaltioon, jonka rahayksikkö on euro,
sijoittautunut erillisyhtiö. Transaktion osapuolten tulee liikkeeseenlaskijaa, vakuutena olevien lainasaamisten velallisia
ja alullepanijaa lukuun ottamatta olla ETA:han sijoittautuneita.
5.
DECC-velkainstrumenttien on oltava euromääräisiä tai jonkin jäsenvaltion, jonka rahayksikkö on euro,
aikaisemman rahayksikön määräisiä.
6.
Myönteiseen arvioon päädyttyään eurojärjestelmä hyväksyy DECC-velkainstrumentin rakenteen vakuuskel
poiseksi eurojärjestelmässä.
7.
DECC-velkainstrumentteihin, alullepanijaan, vakuutena olevien lainasaamisten velallisiin ja soveltuvin osiin
takaajiin, vakuutena olevia lainasaamisia koskeviin sopimuksiin sekä sopimuksiin, joilla varmistetaan vakuutena
olevien lainasaamisten suora tai välillinen siirto alullepanijalta liikkeeseenlaskijalle, on sovellettava sen maan lakia,
johon liikkeeseenlaskija on sijoittautunut.
8.
DECC-velkainstrumenttien on vastattava liikkeeseenlaskupaikalle ja maksu- ja toimitusmenettelyille 66 ja
67 artiklassa asetettuja vaatimuksia.
107 b artikla
Ei huonompaa etuoikeutta DECC-velkainstrumentteihin
DECC-velkainstrumenttien etuoikeus pääomaan ja/tai korkoon ei saa olla huonompi saman liikkeeseenlaskijan
muiden velkainstrumenttien haltijoiden etuoikeuksiin nähden.
107 c artikla
Luottokelpoisuusvaatimukset
DECC-velkainstrumenttien on oltava eurojärjestelmän luottokelpoisuusvaatimusten mukaisia, siten kuin ne
määritellään tämän neljännen osan III osaston 2 luvun 3 jaksossa.
107 d artikla
Vakuutena olevien lainasaamisten hankinta liikkeeseenlaskijalle
Liikkeeseenlaskijan tulee olla hankkinut vakuuspooliin kuuluvat lainasaamiset alullepanijalta tavalla, jota
eurojärjestelmä pitää ’todellisena myyntinä’ tai ’todellista myyntiä’ vastaavana, joka on täytäntöönpanokelpoinen
kolmansiin osapuoliin nähden ja joka on alullepanijan ja tämän velkojien ulottumattomissa, mukaan lukien tilanteet,
joissa alullepanija on maksukyvytön.
107 e artikla
DECC-velkainstrumentteja koskevat avoimuusvaatimukset
1.
DECC-velkainstrumenttien on täytettävä avoimuusvaatimukset DECC-velkainstrumenttien rakenteen sekä
vakuutena olevien yksittäisten lainasaamisten osalta.
2.
DECC-velkainstrumenttien rakenteen osalta on julkistettava yksityiskohtaiset tiedot DECC-velkainstrumenttien
keskeisistä transaktiotiedoista, kuten tiedot transaktion osapuolista, yhteenveto DECC-velkainstrumenttien keskeisistä
rakenteellisista ominaisuuksista, pääpiirteittäinen kuvaus vakuuksista sekä tiedot DECC-velkainstrumenttien ehdoista.
Eurojärjestelmä voi arvionsa yhteydessä vaatia merkityksellisinä pitämiltään kolmansilta osapuolilta, mukaan lukien
liikkeeseenlaskija ja alullepanija, transaktiota koskevia asiakirjoja ja oikeudellisia lausuntoja.
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3.
Vakuutena olevien yksittäisten lainasaamisten osalta on asetettava saataville kattavat ja standardoidut
lainakohtaiset tiedot vakuussammioon kuuluvista lainasaamisista liitteessä VIII täsmennettyjen menettelyjen
mukaisesti, lukuun ottamatta säännöksiä ilmoittamistiheydestä ja siirtymäkaudesta. Jotta DECC-velkainstrumentit
olisivat vakuuskelpoisia, kaikkien vakuutena olevien lainasaamisten on oltava homogeenisia, eli ne on voitava
ilmoittaa käyttäen yhtä ja samaa lainakohtaisten tietojen lomaketta. Asiaankuuluvat tiedot arvioituaan
eurojärjestelmä voi katsoa, ettei DECC-velkainstrumentti ole homogeeninen.
4.
Lainakohtaiset tiedot on ilmoitettava vähintään kuukausittain ja viimeistään yhden kuukauden kuluessa
määräpäivästä (cut-off date). Määräpäivä, jonka mukaan lainakohtaiset tiedot ilmoitetaan, on kuukauden viimeinen
kalenteripäivä. Jos lainakohtaisia tietoja ei ilmoiteta tai päivitetä kuukauden kuluessa määräpäivästä, DECC-velkainst
rumentti menettää vakuuskelpoisuutensa.
5.
Omaisuusvakuudellisiin arvopapereihin sovellettavat, tietojen laatua koskevat vaatimukset soveltuvat DECCvelkainstrumentteihin, mukaan lukien DECC-velkainstrumentteja koskevat lainakohtaisten tietojen lomakkeet.
DECC-velkainstrumentteihin ei sovelleta siirtymäkautta lainakohtaisten tietojen laadun alimman hyväksytyn
pistemäärän saavuttamiseksi.
6.
Vakuuskelpoisuutta arvioidessaan eurojärjestelmä ottaa huomioon a) pakollisten tietojen toimittamisen
laiminlyönnit ja b) merkityksellisten tietojen puuttumisen toistuvuuden lainakohtaisia tietoja koskevista yksittäisistä
kentistä.

107 f artikla
Vakuutena olevien vakuuskelpoisten lainasaamisten tyypit
1.
Kaikkien vakuutena olevien lainasaamisten on täytettävä neljännen osan III osaston 1 luvun 1 jaksossa
täsmennetyt lainasaamisten kelpoisuusvaatimukset, jollei tässä artiklassa säädetä toisin.
2.
Jotta voidaan varmistaa vakuusoikeus lainasaamisiin ja DECC-velkainstrumenttien liikkeeseenlaskijoiden ja
haltijoiden mahdollisuus näiden saamisten realisoimiseksi nopeasti alullepanijan laiminlyödessä velvoitteitaan,
lainasaamisten on täytettävä seuraavia seikkoja koskevat oikeudelliset lisävaatimukset, kuten 3–9 kohdassa on
täsmennetty:
a) vakuutena olevien lainasaamisten olemassaolon todentaminen;
b) lainasaamisten vakuudeksi toimittamista koskevan sopimuksen pätevyys;
c) vakuudeksi toimituksen tehokkuus kolmansiin osapuoliin nähden;
d) vakuutena olevien lainasaamisten siirtoon liittyvien rajoitusten puuttuminen;
e) vakuutena olevien lainasaamisten realisointiin liittyvien rajoitusten puuttuminen;
f) pankkisalaisuuteen tai luottamuksellisuuteen liittyvien rajoitusten puuttuminen.
Tarkempia tietoja kansallisten oikeusjärjestysten erityispiirteistä annetaan kansallisten keskuspankkien
soveltamissa kansallisissa asiakirjoissa.
3.
Sen maan kansallinen keskuspankki, johon alullepanija on sijoittautunut, taikka valvojat tai ulkopuoliset
tilintarkastajat tarkastavat kertaluonteisesti menettelyt, joilla alullepanija toimittaa eurojärjestelmälle tietoja
vakuutena olevista lainasaamisista.
4.
Sen maan kansallinen keskuspankki, johon alullepanija on sijoittautunut, ryhtyy vähintään seuraaviin toimiin
vakuutena olevien lainasaamisten olemassaolon varmistamiseksi:
a) Se pyytää alullepanijalta vähintään neljännesvuosittain kirjallisen vahvistuksen, jossa alullepanijoiden on
vahvistettava, että
i)

vakuutena olevat lainasaamiset ovat olemassa: tämä vahvistus voidaan korvata keskitetyissä luottorekistereissä
olevien tietojen ristiintarkistuksella, jos tällaiset tiedot ovat olemassa;

ii) vakuutena olevat lainasaamiset täyttävät eurojärjestelmän soveltamat kelpoisuusvaatimukset;
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iii) vakuutena olevia lainasaamisia ei käytetä samanaikaisesti vakuutena kolmansien osapuolten hyväksi ja ettei
alullepanija anna tällaisia vakuutena olevia lainasaamisia vakuudeksi eurojärjestelmälle tai millekään
kolmannelle osapuolelle;
iv) alullepanija ilmoittaa asianomaiselle kansalliselle keskuspankille viimeistään seuraavana pankkipäivänä
kaikista muutoksista, jotka vaikuttavat olennaisesti vakuutena olevien lainasaamisten vakuusarvoon, erityisesti
lainan ennenaikaisesta, osittaisesta tai täydellisestä takaisinmaksusta, luottoluokituksen alenemisesta ja
olennaisista muutoksista vakuutena olevien lainasaamisten ehdoissa.
b) Alullepanijan sijaintimaan kansallinen keskuspankki taikka asianomainen keskitetty luottorekisteri, toimivaltainen
pankkivalvontaviranomainen tai ulkopuolinen tilintarkastaja tarkastaa ajoittain, joko fyysisten asiakirjojen avulla
tai paikan päällä, alullepanijoiden kirjallisten vahvistusten laadun ja todenperäisyyden. Kuhunkin vakuutena
olevaan lainasaamiseen liittyvän tietojen tarkastuksen tulee kattaa vähintään ominaisuudet, jotka määrittävät
vakuutena olevien lainasaamisten olemassaolon ja vakuuskelpoisuuden. Niiden alullepanijoiden osalta, joilla on
eurojärjestelmän luottokelpoisuuden arviointikehikon mukainen hyväksytty sisäisten luottoluokitusten
menetelmä (IRB), tehdään vakuutena olevien lainasaamisten luottokelpoisuuden arviointiin liittyviä
lisätarkastuksia, jotka koskevat eurojärjestelmän luotto-operaatioissa DECC-velkainstrumenttien vakuutena
käytettävien lainasaamisten velallisten maksukyvyttömyyden todennäköisyyksien tarkastuksia.
c) Alullepanijan sijaintimaan kansallisen keskuspankin taikka valvojien, ulkopuolisten tilintarkastajien tai
keskitettyjen luottorekistereiden 107 f artiklan 3 kohdan tai saman artiklan 4 kohdan a tai b alakohdan
mukaisesti suorittamia tarkastuksia varten tarkastuksen tekijöille annetaan valtuutus näiden tarkastusten
tekemiseen tarpeen mukaan sopimukseen perustuen tai soveltuvien kansallisten vaatimusten mukaisesti.
5.
Sopimuksen, joka koskee vakuutena olevien lainasaamisten siirtämistä liikkeeseenlaskijalle tai niiden
vakuuskäyttöön toimittamista siirron, luovutuksen tai panttauksen avulla, on oltava pätevä liikkeeseenlaskijan ja
alullepanijan ja/tai siirronsaajan/luovutuksensaajan/pantinhaltijan välillä soveltuvin osin ja sovellettavan kansallisen
lain mukaisesti. Alullepanijan ja/tai siirronsaajan on, tarpeen mukaan, täytettävä kaikki oikeudelliset muodollisuudet,
jotka varmistavat sopimuksen pätevyyden ja vakuutena olevien lainasaamisten välillisen tai suoran siirron
pätevyyden. Velalliselle tehtävään ilmoitukseen sovelletaan seuraavaa, sovellettavasta kansallisesta laista riippuen:
a) Toisinaan voi olla tarpeen ilmoitus velalliselle tai julkinen rekisteröinti i) vakuutena olevien lainasaamisten
siirrosta (suoraan tai välillisesti) liikkeeseenlaskijalle tai ii) siirron tai vakuudeksi toimittamisen tehokkuuden
varmistamiseksi suhteessa kolmansiin osapuoliin, kun vastapuolet toimittavat DECC-velkainstrumentteja
vakuudeksi ja erityisesti iii) liikkeeseenlaskijan vakuusoikeuden (vakuutena olevien lainasaamisten osalta) ja/tai
kotimaan kansallisen keskuspankin vakuusoikeuden etusijan varmistamiseksi (vakuutena olevien DECC-velkainst
rumenttien osalta) suhteessa muihin velkojiin. Näissä tapauksissa ilmoituksia tai rekisteröintejä koskevat
vaatimukset on täytettävä i) etukäteen tai sillä hetkellä, kun vakuutena olevat lainasaamiset tosiasiassa siirretään
(suoraan tai välillisesti) liikkeeseenlaskijalle tai ii) sillä hetkellä, kun vastapuolet toimittavat DECC-velkainst
rumentit vakuudeksi kotimaansa kansalliselle keskuspankille.
b) Jos etukäteen (ex ante) tehtävää ilmoitusta velalliselle tai julkista rekisteröintiä ei edellytetä edellä a alakohdan
mukaisesti, kuten soveltuvissa kansallisissa asiakirjoissa on määritelty, velalliselle on tehtävä ilmoitus jälkikäteen
(ex post). Jälkikäteen tehtävä ilmoitus tarkoittaa sitä, että velalliselle on kansallisissa asiakirjoissa täsmennetyllä
tavalla ilmoitettava siitä, että vakuutena olevat lainasaamiset on siirretty tai toimitettu vakuudeksi, välittömästi
laiminlyönnin tai vastaavan luottotapahtuman tapahduttua kansallisissa asiakirjoissa tarkemmin täsmennetyllä
tavalla.
c) Edellä a ja b alakohdassa esitetään vähimmäisvaatimukset. Eurojärjestelmä voi päättää edellyttää ennakkoil
moitusta tai rekisteröintiä myös muissa kuin edellä esitetyissä tilanteissa, haltijainstrumentit mukaan lukien.
6.
Vakuutena olevien lainasaamisten on oltava täysin siirtokelpoisia ja niiden on oltava siirrettävissä liikkeeseen
laskijalle ilman rajoituksia. Vakuutena olevia lainasaamisia koskevat sopimukset tai muut sopimusjärjestelyt
alullepanijan ja velallisen välillä eivät saa sisältää vakuuden siirtoa koskevia rajoittavia määräyksiä. Vakuutena olevia
lainasaamisia koskevat sopimukset tai muut sopimusjärjestelyt alullepanijan ja velallisen välillä eivät saa sisältää
vakuutena olevien lainasaamisten realisointia koskevia rajoittavia määräyksiä, mukaan lukien realisoinnin muotoa,
ajankohtaa tai muita sille asetettuja vaatimuksia koskevat rajoitukset, jotta eurojärjestelmä pystyy realisoimaan
DECC-velkainstrumenttien vakuuden.

7.
Edellä 6 kohdasta riippumatta vakuutena olevien lainasaamisen realisointia koskevana rajoituksena ei pidetä
ehtoa, jolla rajoitetaan syndikoitua lainaa koskevan osuuden luovutusta pankeille, rahoituslaitoksille tai yhteisöille,
jotka säännöllisesti osallistuvat lainojen, arvopapereiden tai muiden rahoitusvarojen luomiseen tai hankkimiseen
taikka niihin sijoittamiseen, tai jotka on perustettu mainittua tarkoitusta varten.
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8.
Edellä 6 ja 7 kohdasta riippumatta maksujen keräämisestä ja jakamisesta sekä lainan hallinnoinnista vastaavan
lainanvälittäjän olemassaoloa ei katsota syndikoitua lainaa koskevan osuuden vakuuskäytön tai realisoinnin
rajoitukseksi, edellyttäen että
a) lainanvälittäjä on jäsenvaltiossa sijaitseva luottolaitos ja
b) asianomaisen syndikaatin jäsenen ja lainanvälittäjän välinen palvelusuhde voidaan siirtää syndikoitua lainaa
koskevan osuuden rinnalla tai osana sitä.
9.
Alullepanijalla ja velallisella on oltava sopimus siitä, että velallinen antaa ehdottoman suostumuksensa siihen
että alullepanija, liikkeeseenlaskija ja mikä tahansa vastapuoli, joka toimittaa vakuudeksi DECC-velkainstrumentin,
antaa eurojärjestelmälle sellaisia vakuutena olevaa lainasaamista ja velallista koskevia tietoja, jotka asianomainen
kansallinen keskuspankki tarvitsee voidakseen varmistaa vakuusoikeuden vakuutena oleviin lainasaamisiin ja
mahdollisuuden niiden realisoimiseksi nopeasti alullepanijan/liikkeeseenlaskijan laiminlyödessä velvoitteitaan.”;
13. Lisätään neljännen osan III osaston 2 lukuun seuraava jakso:
”3 jakso
DECC-velkainstrumentteja koskevat eurojärjestelmän luottokelpoisuusvaatimukset
112 a artikla
DECC-velkainstrumentteja koskevat eurojärjestelmän luottokelpoisuusvaatimukset
1.
DECC-velkainstrumenttien osalta ei vaadita luottokelpoisuuden arviointia sellaisen luottokelpoisuuden
arviointilähteen perusteella, joka on yksi neljästä eurojärjestelmän hyväksymästä lähteestä neljännen osan V
osastossa esitettyjen yleisten hyväksymisvaatimusten mukaisesti.
2.
Jokaisella DECC-velkainstrumentin vakuuspoolissa olevalla lainasaamisella on oltava luottoluokitus, jonka on
antanut jokin niistä neljästä luottokelpoisuuden arviointilähteestä, jotka eurojärjestelmä on hyväksynyt neljännen
osan V osastossa esitettyjen yleisten hyväksymisvaatimusten mukaisesti. Lisäksi käytetyn luottokelpoisuuden
arviointijärjestelmän tai -lähteen on oltava sama järjestelmä tai lähde kuin se, jonka alullepanija on valinnut
110 artiklan mukaisesti. Vakuutena oleviin lainasaamisiin sovellettavia eurojärjestelmän luottokelpoisuusvaatimuksia
koskevia sääntöjä sovelletaan 1 jakson mukaisesti.
3.
Kunkin DECC-velkainstrumentin vakuuspoolissa olevan lainasaamisen luottokelpoisuus arvioidaan velallisen
tai takaajan luottokelpoisuuden perusteella, ja sen on vähintään vastattava eurojärjestelmän yhdenmukaistetun
luokitusasteikon luokkaa 3.”;
14. Lisätään neljännen osan VI osaston 2 lukuun seuraava artikla:
”133 a artikla
DECC-velkainstrumentteihin sovellettavien riskienhallintamenetelmien toteuttaminen
Kuhunkin yksittäiseen vakuuspoolissa olevaan lainasaamiseen sovelletaan markkina-arvon aliarvostusta
131 artiklassa täsmenettyjä sääntöjä noudattaen. Vakuuspooliin sisältyvien lainasaamisten yhteenlasketun arvon
markkina-arvon aliarvostuksen soveltamisen jälkeen on oltava jatkuvasti yhtä suuri tai suurempi kuin DECCvelkainstrumentin jäljellä olevan pääoman määrä. Jos yhteenlaskettu arvo on edellisessä virkkeessä tarkoitettua
kynnysarvoa pienempi, DECC-velkainstrumentin arvoksi katsotaan nolla.”;
15. Lisätään neljännen osan VIII osastoon seuraava 138 a artikla:
”138 a artikla
Velkainstrumenttien käyttö julkisen sektorin velkainstrumenttien avulla toteutettavan pääomittamisen
yhteydessä
Julkisen sektorin velkainstrumentteja, joita on käytetty vastapuolen pääomittamiseen, voi käyttää vakuutena
ainoastaan kyseinen vastapuoli tai sellainen muu vastapuoli, joka on 138 artiklan 2 kohdassa määritellyllä tavalla
’läheisesti sidoksissa’ kyseiseen vastapuoleen, jos eurojärjestelmä katsoo, että liikkeeseenlaskijan markkinoille pääsyn
taso on riittävä, ottaen myös huomioon näiden instrumenttien merkityksen pääomittamisessa.”;
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16. Korvataan 148 artikla seuraavasti:
”148 artikla
Yleiset periaatteet
1.
Vastapuolet voivat käyttää toisessa euroalueen jäsenvaltiossa sijaitsevia vakuuskelpoisia omaisuuseriä koko
euroalueella eurojärjestelmän kaikentyyppisiä luotto-operaatioita varten.
2.
Vastapuolet voivat toimittaa vakuudeksi toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevia vakuuskelpoisia omaisuuseriä
seuraavasti, lukuun ottamatta määräaikaistalletuksia ja DECC-velkainstrumentteja:
a) Jälkimarkkinakelpoiset omaisuuserät on toimitettava vakuudeksi i) hyväksyttyjen linkkien kautta, eli käyttäen
ETA:ssa olevien arvopaperikaupan selvitysjärjestelmien välisiä linkkejä, jotka on hyväksytty eurojärjestelmän
käyttäjäarviointikehikossa; ii) käyttäen kirjeenvaihtajakeskuspankkimallin soveltuvia menettelyjä; iii) käyttäen
hyväksyttyjä linkkejä yhdistettynä kirjeenvaihtajakeskuspankkimalliin; ja
b) Lainasaamisten ja asuntolainavakuudellisten vähittäismarkkinavelkainstrumenttien (RMBD) vakuudeksi
toimittamisessa on noudatettava kirjeenvaihtajakeskuspankkimallin soveltuvia menettelyjä, sillä niitä ei voida
siirtää arvopaperikaupan selvitysjärjestelmien kautta.
3.
Jälkimarkkinakelpoisia omaisuuseriä voidaan käyttää kansallisen keskuspankin toisessa jäsenvaltiossa
sijaitsevassa arvopaperikaupan selvitysjärjestelmässä olevan tilin kautta, jos eurojärjestelmä on hyväksynyt kyseisen
tilin käytön.
4.
De Nederlandsche Bankilla on lupa käyttää Euroclear Bankissa olevaa tiliään kyseisessä kansainvälisessä
selvitysjärjestelmässä liikkeeseen laskettujen eurobondien vakuustransaktioita varten. Banc Ceannais na hÉireannilla/
Central Bank of Irelandilla on lupa avata vastaavanlainen tili Euroclear Bankissa. Tämän tilin kautta voidaan käyttää
kaikkia Euroclear Bankissa säilytettäviä vakuuskelpoisia omaisuuseriä, mukaan lukien sellaiset vakuuskelpoiset
omaisuuserät, jotka on siirretty Euroclear Bankiin hyväksyttyjen linkkien välityksellä.
5.
Vastapuolet tekevät vakuuskelpoisten omaisuuserien siirron sellaisissa arvopaperikaupan selvitysjärjestelmässä
olevien arvopaperiselvitystiliensä kautta, jotka on hyväksytty eurojärjestelmän käyttäjäarviointikehikon mukaan.
6.
Vastapuolet, joilla ei ole omaisuudensäilytystiliä kansallisessa keskuspankissa tai arvopaperiselvitystiliä
eurojärjestelmän käyttäjäarviointikehikon mukaan hyväksytyssä arvopaperikaupan selvitysjärjestelmässä, voivat
hoitaa maksut ja suoritukset kirjeenvaihtajapankin arvopaperiselvitystilin tai omaisuudensäilytystilin kautta.”;
17. Korvataan 158 artikla seuraavasti:
”158 artikla
Harkinnanvaraiset toimenpiteet varovaisuussyistä tai velvoitteiden laiminlyöntitapauksessa
1.

Eurojärjestelmä voi varovaisuussyistä ryhtyä mihin tahansa seuraavista toimenpiteistä:

a) se voi tilapäisesti tai pysyvästi sulkea vastapuolen pois eurojärjestelmän rahapoliittisista operaatioista tai rajoittaa
osallistumista niihin vastapuolen kotimaan kansallisen keskuspankin tai EKP:n soveltamien sopimus- tai sääntely
järjestelyjen nojalla;
b) se voi hylätä omaisuuserät, jotka tietty vastapuoli on toimittanut vakuudeksi eurojärjestelmän luotto-operaatioita
varten, rajoittaa omaisuuserien käyttöä tai soveltaa niihin lisäaliarvostusta minkä tahansa merkityksellisiksi
katsomiensa tietojen perusteella, etenkin jos vakuuksien luottokelpoisuus näyttää olevan vahvasti yhteydessä niitä
tarjoavan vastapuolen luottokelpoisuuteen.
2.
Vastapuolet, jotka ovat 55 artiklan b kohdan i alakohdassa tarkoitetun valvonnan piirissä mutta jotka eivät
täytä asetuksessa (EU) N:o 575/2013 säädettyjä omien varojen vaatimuksia yksittäisen laitoksen tasolla ja/tai
konsolidoinnin perusteella valvontavaatimusten mukaisesti, ja vastapuolet, jotka ovat 55 artiklan b kohdan
iii alakohdassa tarkoitetussa vastaavantasoisessa valvonnassa mutta jotka eivät täytä asetuksessa (EU) N:o 575/2013
säädettyjä omien varojen vaatimuksia vastaavia vaatimuksia yksittäisen laitoksen tasolla ja/tai konsolidoinnin
perusteella, suljetaan varovaisuussyistä tilapäisesti tai pysyvästi pois eurojärjestelmän rahapoliittisista operaatioista,
tai tällaisten vastapuolten osallistumista näihin operaatioihin rajoitetaan. Poikkeuksia voidaan soveltaa tapauksissa,
joissa eurojärjestelmä katsoo, että vaatimukset täyttävälle tasolle voidaan palata riittävin ja oikea-aikaisin
pääomapohjan vahvistamiseen liittyvin toimin EKP:n neuvoston määrittämällä tavalla.
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3.
Arvioidessaan vastapuolen rahoitusaseman vakautta 55 artiklan c kohdan nojalla ja sanotun rajoittamatta
muiden harkinnanvaraisten toimenpiteiden soveltamista, eurojärjestelmä voi varovaisuussyistä tilapäisesti tai
pysyvästi sulkea seuraavat vastapuolet pois eurojärjestelmän rahapoliittisista operaatioista tai rajoittaa kyseisten
vastapuolten osallistumista niihin:
a) vastapuolet, joiden osalta asianomaiselle kansalliselle keskuspankille ja EKP:lle ei ole annettu tietoja asetuksen
(EU) N:o 575/2013 mukaisista vakavaraisuutta koskevista suhdeluvuista oikea-aikaisesti ja viimeistään 14 viikon
kuluessa asianomaisen vuosineljänneksen päättymisestä;
b) vastapuolet, joilta ei vaadita asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisten vakavaraisuussuhdelukujen ilmoittamista,
mutta joiden osalta asianomaiselle kansalliselle keskuspankille ja EKP:lle ei ole annettu 55 artiklan b kohdan
iii alakohdassa tarkoitettuja vastaavantasoisia tietoja oikea-aikaisesti ja viimeistään 14 viikon kuluessa
asianomaisen vuosineljänneksen päättymisestä;
Jos vastapuoli on tilapäisesti tai pysyvästi suljettu pois eurojärjestelmän rahapoliittisista operaatioista tai jos
vastapuolen osallistumista niihin on rajoitettu, osallistumisoikeus voidaan palauttaa, kun asiaankuuluvat tiedot on
annettu asianomaiselle kansalliselle keskuspankille ja EKP:lle, ja kun eurojärjestelmä katsoo, että vastapuoli täyttää
rahoitusaseman vakaudelle asetetut kriteerit 55 artiklan c kohdan mukaisesti.
4.
Sanotun vaikuttamatta muiden harkinnanvaraisten toimenpiteiden soveltamiseen, eurojärjestelmä voi
varovaisuussyistä rajoittaa sellaisen vastapuolen osallistumista eurojärjestelmän rahapoliittisiin operaatioihin, jonka
asianomainen toimivaltainen viranomainen on asetuksen (EU) N:o 806/2014 18 artiklan 4 kohdan a–d kohdassa tai
direktiivin 2014/59/EU 32 artiklan 4 kohdan a–d alakohdan täytäntöön panemiseksi annetussa kansallisessa
lainsäädännössä säädetyin edellytyksin katsonut olevan ’kykenemätön tai todennäköisesti kykenemätön jatkamaan
toimintaansa’. Rajoitus vastaa niiden oikeuksien laajuutta, jotka koskevat osallistumista eurojärjestelmän luottooperaatioihin ajankohtana, jolloin vastapuolen katsotaan olevan ’kykenemätön tai todennäköisesti kykenemätön
jatkamaan toimintaansa’.
5.
Eurojärjestelmä voi sen lisäksi, että se rajoittaa oikeutta osallistua eurojärjestelmän rahapoliittisiin
operaatioihin 4 kohdan nojalla, varovaisuussyistä sulkea tilapäisesti tai pysyvästi vastapuolen eurojärjestelmän
rahapoliittisista operaatioista tai asettaa muita rajoituksia, jos vastapuolen katsotaan olevan ’kykenemätön tai
todennäköisesti kykenemätön jatkamaan toimintaansa’ 4 kohdan nojalla ja jos se täyttää jonkin seuraavista ehdoista:
a) kriisinratkaisuviranomainen ei kohdista vastapuoleen kriisinratkaisutoimia, koska voidaan kohtuudella olettaa,
että laitoksen kykenemättömyys jatkaa toimintaansa on estettävissä kohtuullisessa ajassa laitokseen kohdistuvilla
vaihtoehtoisilla yksityisen sektorin toimenpiteillä tai valvontatoimella asetuksen (EU) N:o 806/2014 18 artiklan
1 kohdan b alakohdassa ja direktiivin 2014/59/EU 32 artiklan 1 kohdan b alakohdan täytäntöönpanemiseksi
annetussa kansallisessa lainsäädännössä tarkoitetulla tavalla, vaihtoehtoisen yksityisen sektorin toimenpiteen tai
valvontatoimen eteneminen huomioon ottaen;
b) vastapuolen on arvioitu täyttävän kriisinratkaisun edellytykset asetuksen (EU) N:o 806/2014 18 artiklan
1 kohdan tai direktiivin 2014/59/EU 32 artiklan 1 kohdan täytäntöönpanemiseksi annetun kansallisen
lainsäädännön nojalla, kriisinratkaisutoimen eteneminen huomioon ottaen;
c) tilanne on seurausta asetuksen (EU) N:o 806/2014 3 artiklan 10 kohdassa ja direktiivin 2014/59/EU täytäntöön
panemiseksi annetussa kansallisessa lainsäädännössä määritellystä kriisinratkaisutoimesta tai asetuksen (EU)
N:o 806/2014 18 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja direktiivin 2014/59/EU 32 artiklan 1 kohdan b alakohdan
täytäntöönpanemiseksi annetussa kansallisessa lainsäädännössä tarkoitetusta vaihtoehtoisesta yksityisen sektorin
toimenpiteestä tai valvontatoimesta.
6.
Eurojärjestelmän rahapoliittisiin operaatioihin osallistumisen rajoittamisen lisäksi edellä 4 kohdassa
tarkoitetulla tavalla eurojärjestelmä voi varovaisuussyistä sulkea tilapäisesti tai pysyvästi vastapuolen eurojärjestelmän
rahapoliittisista operaatioista tai asettaa muita rajoituksia, jos vastapuolen on katsottu olevan ’kykenemätön tai
todennäköisesti kykenemätön jatkamaan toimintaansa’, mutta vastapuoleen ei ole kohdistettu kriisinratkaisutoimia
eikä voida kohtuudella olettaa, että laitoksen kykenemättömyys jatkaa toimintaansa olisi estettävissä kohtuullisessa
ajassa laitokseen kohdistuvilla vaihtoehtoisilla yksityisen sektorin toimenpiteillä tai valvontatoimella asetuksen (EU)
N:o 806/2014 18 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja direktiivin 2014/59/EU 32 artiklan 1 kohdan b alakohdan
täytäntöönpanemiseksi annetussa kansallisessa lainsäädännössä tarkoitetulla tavalla.
7.
Jos harkinnanvaraiset toimenpiteet perustuvat vakauden valvontaan liittyviin tietoihin, eurojärjestelmä saa
käyttää tällaisia valvontaviranomaisten tai vastapuolten toimittamia tietoja yksinomaan eurojärjestelmän
rahapolitiikan harjoittamista koskevaa tehtäväänsä varten ja sen edellyttämässä määrin.
8.
Velvoitteiden laiminlyöntitapausten yhteydessä eurojärjestelmä voi tilapäisesti tai pysyvästi sulkea vastapuolen
pois eurojärjestelmän rahapoliittisista operaatioista tai rajoittaa niihin osallistumista, kun vastapuoli on kansallisen
eurojärjestelmän soveltamissa sopimus- tai sääntelyjärjestelyssä tarkoitetulla tavalla laiminlyönyt velvoitteensa.
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9.
Kaikkia eurojärjestelmän harkinnanvaraisia toimenpiteitä sovelletaan suhteellisuuden ja syrjimättömyyden
periaatteiden mukaisesti, ja eurojärjestelmä perustelee ne asianmukaisesti.”;
18. Korvataan 170 artiklan 2 kohta seuraavasti:
”2. Riidat ratkaistaan sen jäsenvaltion, jonka rahayksikkö on euro ja jossa kansallinen keskuspankki sijaitsee,
tuomioistuimissa, sanotun vaikuttamatta Euroopan unionin tuomioistuimen toimivaltaan.”
2 artikla
Voimaantulo ja täytäntöönpano
1.

Nämä suuntaviivat tulevat voimaan päivänä, jona ne annetaan tiedoksi kansallisille keskuspankeille.

2.
Kansalliset keskuspankit toteuttavat näiden suuntaviivojen noudattamiseksi tarvittavat toimenpiteet ja soveltavat
niitä 2 päivästä marraskuuta 2015. Ne toimittavat EKP:lle tiedot näihin toimenpiteisiin liittyvistä asiakirjoista ja keinoista
viimeistään 6 päivänä lokakuuta 2015.
3 artikla
Osoitus
Nämä suuntaviivat on osoitettu kaikille eurojärjestelmän keskuspankeille.

Tehty Frankfurt am Mainissa 27 päivänä elokuuta 2015.
EKP:n neuvoston puolesta
EKP:n puheenjohtaja
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