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EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS (ES) 2016/1041
(2016. gada 22. jūnijs)
par Grieķijas Republikas emitētu vai pilnībā garantētu tirgojamu parāda instrumentu atbilstību un
Lēmuma (ES) 2015/300 atcelšanu (ECB/2016/18)
EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 127. panta 2. punkta pirmo ievilkumu,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus un jo īpaši to 3.1. panta pirmo
ievilkumu, 12.1. pantu, 18. pantu un 34.1. panta otro ievilkumu,

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādni (ES) 2015/510 (2014. gada 19. decembris) par Eurosistēmas
monetārās politikas regulējuma īstenošanu (ECB/2014/60) (1) (Vispārējās dokumentācijas pamatnostādni) un jo īpaši tās
1. panta 4. punktu, ceturtās daļas I, II, IV, V, VI un VII sadaļu un sesto daļu,

ņemot vērā Pamatnostādni ECB/2014/31 (2014. gada 9. jūlijs) par papildu pagaidu pasākumiem attiecībā uz
Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību, kā arī grozījumiem Pamatnostādnē ECB/2007/9 (2)
un jo īpaši tās 1. panta 3. punktu un 8. pantu,

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas Lēmumu (ES) 2015/774 (2015. gada 4. marts) par otrreizējo tirgu valsts sektora
aktīvu iegādes programmu (ECB/2015/10) (3) un jo īpaši tā 3. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu 18.1. pantu Eiropas Centrālā
banka (ECB) un to dalībvalstu nacionālās centrālās bankas, kuru valūta ir euro, var veikt kredītoperācijas ar
kredītiestādēm un citiem tirgus dalībniekiem, aizdodot pret atbilstošu nodrošinājumu.

(2)

Standarta kritēriji un kredītkvalitātes sliekšņu obligātās prasības, saskaņā ar kurām nosaka, ka tirgojami aktīvi ir
atbilstošs nodrošinājums Eurosistēmas monetārās politikas operāciju vajadzībām, noteikti Pamatnostādnē
(ES) 2015/510 (ECB/2014/60) un jo īpaši tās 59. pantā un ceturtās daļas II sadaļā.

(3)

Saskaņā ar Pamatnostādnes (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) 1. panta 4. punktu ECB Padome jebkurā laikā var
mainīt Eurosistēmas monetārās politikas operāciju īstenošanas instrumentus, prasības, kritērijus un procedūras.
Saskaņā ar Pamatnostādnes (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) 59. panta 6. punktu Eurosistēma patur sev tiesības
noteikt, vai emisija, emitents, debitors vai garantijas devējs atbilst Eurosistēmas kredītkvalitātes prasībām,
pamatojoties uz jebkuru informāciju, kuru Eurosistēma uzskata par lietderīgu, lai nodrošinātu pienācīgu riska
aizsardzību Eurosistēmai.

(4)

Pamatnostādnes ECB/2014/31 8. panta 2. punkts nosaka, ka Eurosistēmas kredītkvalitātes sliekšņus nepiemēro
tirgojamiem parāda instrumentiem, ko emitējušas vai pilnībā garantējušas centrālās valdības dalībvalstīs, kuru
valūta ir euro un kuras īsteno Eiropas Savienības/Starptautiskā Valūtas fonda programmu, ja vien ECB Padome
nenolemj, ka attiecīgā dalībvalsts neievēro finanšu palīdzības un/vai makroekonomikas programmas nosacījumus.

(5)

EECB Padome 2015. gada februārī secināja, ka nav iespējams pieņemt, ka tiks sekmīgi noslēgta tajā laikā
notiekošā izvērtēšana attiecībā uz Eiropas Savienības/Starptautiskā Valūtas fonda finanšu palīdzības programmu

(1) OV L 91, 2.4.2015., 3. lpp.
(2) OV L 240, 13.8.2014., 28. lpp.
(3) OV L 121, 14.5.2015., 20. lpp.
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Grieķijas Republikai. Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2015/300 (ECB/2015/6) (1) attiecīgi noteica, ka
Grieķijas Republika vairs neatbilst Eiropas Savienības/Starptautiskā Valūtas fonda programmas noteikumiem
Pamatnostādnes ECB/2014/31 6. panta 1. punkta un 8. panta nolūkiem un ka Eurosistēmas kredītkvalitātes
sliekšņus piemēro Grieķijas Republikas emitētiem vai pilnībā garantētiem tirgojamiem parāda instrumentiem. Pēc
Eiropas Finanšu stabilitātes fonda (EFSF) finanšu atbalsta programmas Grieķijai beigām 2015. gada 19. augustā
Eiropas Stabilitātes mehānisma (ESM) Valde apstiprināja jaunu jaunu trīs gadu finanšu palīdzības programmu
Grieķijai.
(6)

Pirmais maksājums jaunās ESM programmas ietvaros tikai veikts pēc tam, kad veikti visi nepieciešamie pasākumi
un sasniegti visi atskaites punkti, kas sniedza atbalstu Grieķijas ekonomikas pakāpeniskai stabilizācijai un atļāva
rekapitalizēt Grieķijas banku sistēmu 2015. gada beigās. Pēc to sākotnējo darbību pabeigšanas, par kurām
panākta vienošanās attiecībā uz pirmo pārskatīšanu, ESM Direktoru padome 2016. gada 17. jūnijā apstiprināja
programmas otrā maksājuma pirmās daļas veikšanu. Tādējādi veiksmīgi noslēgta ESM programmas pirmā
pārskatīšana.

(7)

ECB padome ir izvērtējusi jaunās ESM programmas ietekmi uz Grieķiju, tās turpmāko īstenošanu un Grieķijas
varas iestāžu izrādīto apņemšanos programmu īstenot pilnībā.

(8)

Pamatojoties uz minēto izvērtējumu, ECB Padome uzskata, ka Grieķijas Republika atbilst programmas
nosacījumiem, un ir nolēmusi atjaunot Grieķijas Republikas emitētu vai pilnībā garantētu tirgojamu parāda
instrumentu atbilstību Eurosistēmas monetārās politikas operācijām. Tādēļ būtu jāatceļ Lēmums (ES) 2015/300
(ECB/2015/6).

(9)

Ņemot vērā specifiskos tirgus riska un kredītriska nosacījumus Grieķijas Republikas emitētiem vai pilnībā
garantētiem tirgojamiem parāda instrumentiem, ECB Padome ir nolēmusi pārskatīt diskontus, ko šādiem instru
mentiem piemēro saskaņā ar Pamatnostādnes ECB/2014/31 8. panta 3. punktu.

(10)

Ievērojot ECB Padomē iepriekš apsvērto, Grieķijas Republikas emitētu vai pilnībā garantētu tirgojamu parāda
instrumentu iespējamās iegādes otrreizējo tirgu valsts sektora aktīvu iegādes programmas (VSVIP) ietvaros tiks
izskatītas vēlāk, ņemot vērā progresu Grieķijas valsts parāda analīzē un ilgtspējas stiprināšanā, kā arī citus riska
pārvaldības apsvērumus,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants
Grieķijas Republikas emitētu vai pilnībā garantētu tirgojamu parāda instrumentu atbilstība
1.
Grieķijas Republiku uzskata par atbilstošu Eiropas Savienības/Starptautiskā Valūtas fonda programmas
noteikumiem.
2.
Uz Grieķijas Republikas emitētiem vai pilnībā garantētiem tirgojamiem parāda instrumentiem neattiecas
Eurosistēmas obligātās prasības kredītkvalitātes sliekšņiem, kas noteiktas Pamatnostādnē (ES) 2015/510 (ECB/2014/60)
un jo īpaši tās 59. pantā un ceturtajā daļā.

2. pants
Grieķijas Republikas emitētiem vai pilnībā garantētiem tirgojamiem parāda instrumentiem
piemērojamie diskonti
Uz Grieķijas Republikas emitētiem vai pilnībā garantētiem tirgojamiem parāda instrumentiem attiecas šī lēmuma
pielikumā izklāstītie diskonti.
(1) Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2015/300 (2015. gada 10. februāris) par Grieķijas Republikas emitētu vai pilnībā garantētu
tirgojamu parāda instrumentu atbilstību (ECB/2015/6) (OV L 53, 25.2.2015., 29. lpp.).
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3. pants
VSVIP iegādes
Grieķijas Republikas centrālās valdības emitētu vai pilnībā garantētu tirgojamu parāda instrumentu iegādes saskaņā ar
Lēmumu (ES) 2015/774 (ECB/2015/10) notiek, ievērojot minētā lēmuma 5. panta 3. punktu un ierobežojumus, kurus
saskaņā ar to noteikusi ECB Padome, pēc tam, kad ECB Padome pozitīvi novērtējusi progresu Grieķijas valsts parāda
analīzē un ilgtspējas stiprināšanā, kā arī citus riska pārvaldības apsvērumus.
4. pants
Atcelšana
Ar šo tiek atcelts Lēmums (ES) 2015/300 (ECB/2015/6).
5. pants
Nobeiguma noteikumi
1.

Šis lēmums stājas spēkā 2016. gada 29. jūnijā.

2.
Jebkuru pretrunu gadījumā starp šo lēmumu, Lēmumu (ES) 2015/774 (ECB/2015/10) un Pamatnostādni 2015/510
(ECB/2014/60) vai Pamatnostādni ECB/2014/31, kā tās nacionālajā līmenī ieviesušas dalībvalstu, kuru valūta ir euro,
nacionālās centrālās bankas, noteicošais ir šis lēmums.

Frankfurtē pie Mainas, 2016. gada 22. jūnijā
ECB prezidents
Mario DRAGHI
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PIELIKUMS
GRIEĶIJAS

REPUBLIKAS

EMITĒTIEM VAI PILNĪBĀ GARANTĒTIEM
INSTRUMENTIEM PIEMĒROJAMIE DISKONTI

Valdības obligācijas

Valdības garantētas banku obligācijas un valdības
garantētas nefinanšu sabiedrību obligācijas

TIRGOJAMIEM

PARĀDA

Atlikušais termiņš
(gados)

Diskonti fiksētas vai
mainīgas procentu
likmes kuponiem

Diskonti nulles kupo
niem

0–1

15,0

15,0

1–3

33,0

35,5

3–5

45,0

48,5

5–7

54,0

58,5

7–10

56,0

62,0

> 10

57,0

71,0

Atlikušais termiņš
(gados)

Diskonti fiksētas vai
mainīgas procentu
likmes kuponiem

Diskonti nulles kupo
niem

0–1

23,0

23,0

1–3

42,5

45,0

3–5

55,5

59,0

5–7

64,5

69,5

7–10

67,0

72,5

> 10

67,5

81,0

