
SUUNTAVIIVAT 

EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2015/732, 

annettu 16 päivänä huhtikuuta 2015, 

eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanosta annettujen suuntaviivojen (EU) 
2015/510 (EKP/2014/60) muuttamisesta (EKP/2015/20) 

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 
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)  Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön (jäljempänä EKPJ:n perussääntö) 
12.1 artiklan valossa EKP:llä on toimivalta määritellä unionin yhteinen rahapolitiikka ja antaa tarvittavat 
suuntaviivat sen täytäntöön panemiseksi. EKPJ:n perussäännön 14.3 artiklan mukaisesti kansallisilla 
keskuspankeilla on velvollisuus toimia näiden suuntaviivojen mukaisesti. Nämä suuntaviivat on sen vuoksi 
osoitettu eurojärjestelmälle. Kansalliset keskuspankit panevat täytäntöön näissä suuntaviivoissa kuvatut säännöt 
sopimus- tai sääntelyjärjestelyin. Vastapuolten edellytetään noudattavan näitä sääntöjä, sellaisina kuin kansalliset 
keskuspankit ovat panneet ne täytäntöön näissä sopimus- tai sääntelyjärjestelyissä. 

(3) EKPJ:n perussäännön 18.1 artiklan ensimmäisen luetelmakohdan mukaan eurojärjestelmä voi toimia rahoitus
markkinoilla joko ostamalla ja myymällä suoraan (avistakauppana tai termiinikauppana) tai takaisinostosopi
muksilla taikka antamalla tai ottamalla lainaksi euro- tai muun valuutan määräisiä saatavia ja siirtokelpoisia 
arvopapereita sekä jalometalleja. Eurojärjestelmä voi 18 artiklan 1 kohdan toisen luetelmakohdan mukaan tehdä 
luottotoimia luottolaitosten ja muiden markkinaosapuolien kanssa. 

(4)  Eurojärjestelmän suojaamiseksi vastapuoliriskiltä EKPJ:n perussäännön 18.1 artiklan toisessa luetelmakohdassa 
määrätään, että kun eurojärjestelmä tekee luottotoimia luottolaitosten ja muiden markkinaosapuolien kanssa, 
vakuuksien on luottoa annettaessa oltava riittävät. 

(5)  Vastapuolten tasavertaisen kohtelun turvaamiseksi sekä toiminnan tehokkuuden ja avoimuuden parantamiseksi 
omaisuuserien on täytettävä tietyt yhdenmukaistetut ehdot kaikissa jäsenvaltioissa, joiden rahayksikkö on euro, 
jotta ne voidaan hyväksyä vakuudeksi eurojärjestelmän luotto-operaatioissa. 

(6)  Eurojärjestelmä on luonut yhteisen kehikon vakuuskelpoisille omaisuuserille, jotta kaikki eurojärjestelmän luotto- 
operaatiot voidaan toteuttaa yhdenmukaisella tavalla panemalla nämä suuntaviivat täytäntöön jäsenvaltioissa, 
joiden rahayksikkö on euro. 

(7)  Euroopan keskuspankin suuntaviivoja (EU) 2015/510 (EKP/2014/60) (1) olisi muutettava, jotta otettaisiin 
huomioon jälkimarkkinakelpoisten omaisuuserien hyväksyttyä korkorakennetta koskevat muutokset 
eurojärjestelmän vakuuskäytännössä. 
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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). 



(8)  Suuntaviivoja (EU) 2015/510 (EKP/2014/60) olisi näin ollen muutettava vastaavasti, 

ON HYVÄKSYNYT NÄMÄ SUUNTAVIIVAT: 

1 artikla 

Korvataan suuntaviivojen (EU) 2015/510 (EKP/2014/60) 63 artikla seuraavasti: 

”63 artikla 

Jälkimarkkinakelpoisten omaisuuserien hyväksytyt korkorakenteet 

1. Jotta velkainstrumentit olisivat vakuuskelpoisia, niiden korkorakenteen on oltava jokin seuraavista lopulliseen 
lunastukseen saakka: 

a)  kiinteä korko, nollakork o tai moniportainen korko, jonka asetantakaudet ja kuponkiarvot on määritelty 
etukäteen ja josta ei voi aiheutua negatiivista kassavirtaa; tai 

b)  vaihtuva korko, josta ei voi aiheutua negatiivista kassavirtaa ja jolla on seuraava rakenne: kuponkikorko = 
(viitekorko * l) ± x, niin että f ≤ kuponkikorko ≤ c, jossa: 

i)  viitekorko on ainoastaan yksi seuraavista tiettynä ajankohtana: 

—  euromääräinen rahamarkkinakorko (esim. EURIBOR, LIBOR tai vastaava indeksi); 

—  vakiomaturiteetin swap-korko (esim. CMS, EIISDA, EUSA); 

—  jonkin euroalueen valtion liikkeeseen laskeman, maturiteetiltaan enintään yhden vuoden velkakirjan tuotto 
tai useaan tällaiseen velkakirjaan perustuva indeksi; 

—  euroalueen inflaatioindeksi; ja 

ii)  f (alaraja), c (yläraja), l (vipuvaikutus/velkavivun vähentäminen) ja x (marginaali), jos määriteltyjä, ovat joko 
kiinteitä liikkeeseenlaskun yhteydessä määriteltyjä lukuja tai voivat muuttua ajan kuluessa ainoastaan 
liikkeeseenlaskun yhteydessä määritellyllä tavalla, ja jossa f ja c on kumpikin suurempi tai yhtä suuri kuin 
nolla ja l on suurempi kuin nolla omaisuuserän koko juoksuajan. Vaihtuvissa koroissa, joiden viitekorkona on 
inflaatioindeksi, l on yhtä suuri kuin yksi. 

2. Muut kuin edellä 1 kohdan mukaiset korkorakenteet eivät ole hyväksyttäviä, eivät myöskään tapaukset, joissa 
ainoastaan tuottorakenteen osa, kuten preemio, ei vastaa vaatimuksia. 

3. Jos korko on tyypiltään joko kiinteä tai vaihtuva moniportainen korko, tätä artiklaa sovellettaessa asianomaisen 
korkorakenteen arvioinnin tulee perustua omaisuuserän koko juoksuaikaan, ottaen huomioon sekä kulunut että 
tuleva ajanjakso. 

4. Hyväksyttäviin korkorakenteisiin ei saa liittyä liikkeeseenlaskijan oikeutta muuttaa korkoehtoja, eli liikkeeseen
laskijan päätöksistä johtuvat korkorakenteen muutokset eivät ole sallittuja omaisuuserän juoksuaikana, ottaen 
huomioon sekä kuluneen että tulevan ajanjakson.” 

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 1 päivästä toukokuuta 2015. Ne toimittavat EKP:lle tiedot näihin toimenpiteisiin liittyvistä asiakirjoista ja keinoista 
viimeistään 24 päivänä huhtikuuta 2015. 
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3 artikla 

Osoitus 

Nämä suuntaviivat on osoitettu kaikille eurojärjestelmän keskuspankeille. 

Tehty Frankfurt am Mainissa 16 päivänä huhtikuuta 2015. 

EKP:n puheenjohtaja 
Mario DRAGHI  
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