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ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 19ης Νοεμβρίου 2014
που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2014/31 σχετικά με συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα
όσον αφορά τις πράξεις αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος και την καταλληλότητα των ασφα
λειών και σχετικά με την τροποποίηση της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2007/9
(EKT/2014/46)
(2014/870/ΕΕ)
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως την πρώτη περίπτωση του άρθρου 127
παράγραφος 2,
Έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και
ιδίως την πρώτη περίπτωση του άρθρου 3.1 και τα άρθρα 12.1, 14.3, 18.1 και 18.2,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Σύμφωνα με την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2014/31 (1), τα ελάχιστα όρια πιστοληπτικής διαβάθμισης του Ευρωσυστή
ματος, όπως αυτά καθορίζονται στους κανόνες του πλαισίου του Ευρωσυστήματος για την αξιολόγηση της πιστολη
πτικής ικανότητας για τα εμπορεύσιμα περιουσιακά στοιχεία στην ενότητα 6.3.2 του παραρτήματος Ι της κατευθυντήριας
γραμμής ΕΚΤ/2011/14 (2), δεν εφαρμόζονται σε εμπορεύσιμα χρεόγραφα τα οποία εκδίδουν ή εγγυώνται πλήρως
κεντρικές κυβερνήσεις κρατών μελών της ζώνης του ευρώ βάσει προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης/του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου, εφόσον τα εν λόγω κράτη μέλη συμμορφώνονται με τους όρους προγράμματος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης/του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

(2)

Το διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) θεωρεί ότι η Ελληνική Δημοκρατία συμμορφώνεται
με τους όρους προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης/του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ως εκ τούτου, τα εμπορεύ
σιμα χρεόγραφα τα οποία εκδίδει ή εγγυάται πλήρως η Ελληνική Δημοκρατία και τα οποία πληρούν όλα τα υπόλοιπα
κριτήρια καταλληλότητας αποτελούν κατάλληλες ασφάλειες για τους σκοπούς των πιστοδοτικών πράξεων του Ευρωσυ
στήματος και υπόκεινται σε συγκεκριμένο πρόγραμμα περικοπών αποτίμησης.

(3)

Ενόψει των εν γένει βελτιωμένων συνθηκών της αγοράς όσον αφορά τα ελληνικά εμπορεύσιμα περιουσιακά στοιχεία, το
διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε να αναθεωρήσει το πρόγραμμα περικοπών αποτίμησης που εφαρμόζεται σε εμπορεύ
σιμα χρεόγραφα τα οποία εκδίδει ή εγγυάται πλήρως η Ελληνική Δημοκρατία. Το εν λόγω πρόγραμμα προβλέπεται στην
κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2014/31.

(4)

Ως εκ τούτου, η κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2014/31 θα πρέπει να τροποποιηθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ:

Άρθρο 1
Τροποποίηση του παραρτήματος Ι της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2014/31
Το παράρτημα I της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2014/31 αντικαθίσταται από το παράρτημα της παρούσας κατευθυντήριας
γραμμής.
(1) Κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2014/31, της 9ης Ιουλίου 2014, σχετικά με συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις αναχρημα
τοδότησης του Ευρωσυστήματος και την καταλληλότητα των ασφαλειών και σχετικά με την τροποποίηση της κατευθυντήριας γραμμής
ΕΚΤ/2007/9 (ΕΕ L 240 της 13.8.2014, σ. 28).
(2) Κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/14, της 20ής Σεπτεμβρίου 2011, σχετικά με τα μέσα και τις διαδικασίες νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυ
στήματος (ΕΕ L 331 της 14.12.2011, σ. 1).
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Άρθρο 2
Έναρξη παραγωγής αποτελεσμάτων, ενσωμάτωση και εφαρμογή
1.
Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή αρχίζει να παράγει αποτελέσματα την ημέρα της κοινοποίησής της στις εθνικές
κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ.
2.
Οι εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να
συμμορφωθούν με την παρούσα κατευθυντήρια γραμμή και τα εφαρμόζουν από τις 15 Δεκεμβρίου 2014. Κοινοποιούν στην
ΕΚΤ τα κείμενα και τα μέσα που αφορούν τα εν λόγω μέτρα μέχρι τη 10η Δεκεμβρίου 2014.
Άρθρο 3
Αποδέκτες
Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή απευθύνεται στις εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ.

Φρανκφούρτη, 19 Νοεμβρίου 2014.
Για το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ
Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ
Mario DRAGHI
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα I της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2014/31 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Πρόγραμμα περικοπών αποτίμησης εφαρμοζόμενων σε εμπορεύσιμα χρεόγραφα εκδόσεως ή πλήρους εγγυήσεως της Ελληνικής
Δημοκρατίας

Ομόλογα ελληνικού δημοσίου

Εγγυημένες από την κυβέρνηση
τραπεζικές ομολογίες και
εγγυημένες από την κυβέρνηση
εταιρικές ομολογίες μη
χρηματοπιστωτικών οργανισμών

Εναπομένουσα διάρκεια (έτη)

Σταθερού και κυμαινόμενου
τοκομεριδίου

Μηδενικού τοκομεριδίου

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

Εναπομένουσα διάρκεια (έτη)

Σταθερού και κυμαινόμενου
τοκομεριδίου

Μηδενικού τοκομεριδίου

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».

