4.12.2014

Euroopa Liidu Teataja

ET

L 348/27

SUUNISED
EUROOPA KESKPANGA SUUNIS,
19. november 2014,
millega muudetakse suunist EKP/2014/31 täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses eurosüsteemi
refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega ning millega muudetakse suunist
EKP/2007/9
(EKP/2014/46)
(2014/870/EL)
EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eelkõige selle artikli 127 lõike 2 esimest taanet,
võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige selle artikli 3.1 esimest taanet
ning artikleid 12.1, 14.3, 18.1 ja 18.2,
ning arvestades järgmist:
(1)

Suunise EKP/2014/31 (1) kohaselt ei kohaldata eurosüsteemi miinimumnõudeid krediidikvaliteedi künnisele, mis
on sätestatud eurosüsteemi krediidihindamisraamistiku reeglites turukõlblikele varadele suunise EKP/2011/14 (2)
I lisa punktis 6.3.2, turukõlblike võlainstrumentide suhtes, mida emiteerivad või täielikult tagavad euroala liikmes
riikide keskvalitsused, kui nad vastavad Euroopa Liidu/Rahvusvahelise Valuutafondi programmi tingimustele.

(2)

Euroopa Keskpanga (EKP) nõukogu käsitleb Kreeka Vabariiki Euroopa Liidu/Rahvusvahelise Valuutafondi
programmi tingimustele vastavana. Turukõlblikud võlainstrumendid, mida emiteerib või täielikult tagab Kreeka
Vabariik ja mis vastavad kõikidele kõlblikkuskriteeriumidele, on seega kõlblikuks tagatiseks eurosüsteemi kredii
dioperatsioonide jaoks ning nende suhtes kohaldatakse konkreetseid väärtuskärbete astmeid.

(3)

Arvestades Kreeka turukõlblike varade turuolukorra üldist paranemist on EKP nõukogu otsustanud korrigeerida
väärtuskärbete astmeid, mida kohaldatakse turukõlblikele võlainstrumentidele, mida Kreeka Vabariik emiteerib või
täielikult tagab. Nimetatud astmed on sätestatud suunises EKP/2014/31.

(4)

Suunist EKP/2014/31 tuleb seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA SUUNISE:

Artikkel 1
Suunise EKP/2014/31 I lisa muutmine
Suunise EKP/2014/31 I lisa asendatakse käesoleva suunise lisaga.
(1) Suunis EKP/2014/31, 9. juuli 2014, täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise
kõlblikkusega ning millega muudetakse suunist EKP/2007/9 (ELT L 240, 13.8.2014, lk 28).
(2) Suunis EKP/2011/14, 20. september 2011, eurosüsteemi rahapoliitika instrumentide ja menetluste kohta (ELT L 331, 14.12.2011, lk 1).

L 348/28

Euroopa Liidu Teataja

ET

4.12.2014

Artikkel 2
Jõustumine, rakendamine ja kohaldamine
1.

Käesolev suunis jõustub päeval, mil sellest teatatakse keskpankadele liikmesriikides, mille rahaühik on euro.

2.
Keskpangad liikmesriikides, mille rahaühik on euro, võtavad meetmed, mis on vajalikud käesoleva suunise järgimi
seks, ja kohaldavad neid alates 15. detsembrist 2014. Nad teatavad EKP-le nende meetmetega seotud dokumentidest ja
meetmetega seonduvatest asjaoludest hiljemalt 10. detsembriks 2014.
Artikkel 3
Adressaadid
Käesolev suunis on adresseeritud kõikidele keskpankadele liikmesriikides, mille rahaühik on euro.

Frankfurt Maini ääres, 19. november 2014
EKP nõukogu nimel
EKP president
Mario DRAGHI
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Suunise EKP/2014/31 I lisa asendatakse järgmisega:
„I LISA
Väärtuskärbete astmed Kreeka Vabariigi emiteeritud või täielikult tagatud turukõlblike võlainstrumentide jaoks

Järelejäänud tähtaeg (aastates)

Kreeka valitsuse võlakirjad (GGB)

Valitsuse tagatud
pangavõlakirjad (GGBB)
ja valitsuse tagatud
finantssektorivälised võlakirjad

Fikseeritud ja ujuva
intressimääraga kupong

Nullkupong

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

Järelejäänud tähtaeg (aastates)

Fikseeritud ja ujuva
intressimääraga kupong

Nullkupong

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”

