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RETNINGSLINJER
DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE
af 19. november 2014
om ændring af retningslinje ECB/2014/31 om yderligere midlertidige foranstaltninger vedrørende
Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed og om ændring af retnings
linje ECB/2007/9
(ECB/2014/46)
(2014/870/EU)
STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led,
under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig arti
kel 3.1, første led, og artikel 12.1, 14.3, 18.1 og 18.2, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

I henhold til retningslinje ECB/2014/31 (1) gælder Eurosystemets mindstekrav til grænseværdier for kreditkvalitet,
som fremgår af Eurosystemets rammer for kreditvurdering af omsættelige aktiver i afsnit 6.3.2 i bilag I til
retningslinje ECB/2011/14 (2), ikke for omsættelige gældsinstrumenter, der er udstedt eller fuldt ud garanteret af
centralregeringerne i medlemsstater i euroområdet, såfremt de overholder et program fra EU/Den Internationale
Valutafond.

(2)

Styrelsesrådet i Den Europæiske Centralbank (ECB) betragter Den Hellenske Republik som en medlemsstat, der
overholder et program fra EU/Den International Valutafond. Omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller
fuldt ud garanteret af Den Hellenske Republik, og som opfylder alle øvrige belånbarhedskriterier, udgør derfor
belånbar sikkerhed i forbindelse med Eurosystemets kreditoperationer, under forbehold af at der anvendes et
særligt haircut-system.

(3)

Som følge af de generelt forbedrede markedsvilkår for græske omsættelige aktiver, har ECB's Styrelsesråd besluttet
at revidere det haircut-system, der gælder for omsættelige gældsinstrumenter, der er udstedt eller fuldt ud garan
teret af Den Hellenske Republik. Dette system blev fastlagt ved retningslinje ECB/2014/31.

(4)

Retningslinje ECB/2014/31 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE RETNINGSLINJE:

Artikel 1
Ændringer til bilag I til retningslinje ECB/2014/31
Bilag I til retningslinje ECB/2014/31 erstattes af bilaget til denne retningslinje.
(1) Retningslinje ECB/2014/31 af 9. juli 2014 om yderligere midlertidige foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransak
tioner og belånbar sikkerhed og om ændring af retningslinje ECB/2007/9 (EUT L 240 af 13.8.2014, s. 28).
(2) Retningslinje ECB/2011/14 af 20. september 2011 om Eurosystemets pengepolitiske instrumenter og procedurer (EUT L 331 af
14.12.2011, s. 1).
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Artikel 2
Virkning, gennemførelse og anvendelse
1.
Denne retningslinje får virkning på den dato, hvor den meddeles de nationale centralbanker i de medlemsstater,
der har euroen som valuta.
2.
De nationale centralbanker i de medlemsstater, der har euroen som valuta, træffer de nødvendige foranstaltninger
for at opfylde denne retningslinje og anvender dem fra den 15. december 2014. De skal senest den 10. december 2014
fremsende meddelelse til ECB om, hvilke tekster og midler der vedrører disse foranstaltninger.
Artikel 3
Adressater
Denne retningslinje er rettet til de nationale centralbanker i de medlemsstater, der har euroen som valuta.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 19. november 2014.
For ECB's Styrelsesråd
Mario DRAGHI

Formand for ECB

4.12.2014

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 348/29

BILAG

Bilag I til retningslinje ECB/2014/31 erstattes af følgende:
»BILAG I
Oversigt over haircuts for omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller fuldt ud garanteret af Den Hellenske
Republik

Restløbetid (år)

Græske statsobligationer
(GGB'er)

Statsgaranterede
bankobligationer og
statsgaranterede ikke-finansielle
erhvervsobligationer

Fast og flydende kuponrente

Nulkuponrente

0-1

6,5

6,5

1-3

11,0

12,0

3-5

16,5

18,0

5-7

23,0

26,0

7-10

34,0

39,5

> 10

40,0

52,5

Restløbetid (år)

Fast og flydende kuponrente

Nulkuponrente

0-1

13,5

14,0

1-3

19,0

20,0

3-5

24,5

26,5

5-7

31,5

35,0

7-10

43,5

49,5

> 10

50,0

62,0«

