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SUUNTAVIIVAT
EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT,
annettu 19 päivänä marraskuuta 2014,
eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoi
menpiteistä annettujen suuntaviivojen EKP/2014/31 muuttamisesta ja suuntaviivojen EKP/2007/9
muuttamisesta
(EKP/2014/46)
(2014/870/EU)
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 sekä 12.1, 14.3, 18.1 ja 18.2 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Suuntaviivojen EKP/2014/31 (1) mukaan eurojärjestelmän määrittämää luottokelpoisuuden alarajaa — sellaisena
kuin se on täsmennetty eurojärjestelmän luottoriskinarvioinnin sääntöjen soveltamista jälkimarkkinakelpoisiin
omaisuuseriin koskevassa suuntaviivojen EKP/2011/14 (2) liitteessä I olevassa 6.3.2 kohdassa — ei sovelleta jälki
markkinakelpoisiin velkainstrumentteihin, joiden liikkeeseenlaskijana tai täysimääräisenä takaajana on Euroopan
unionin/Kansainvälisen valuuttarahaston ohjelmaa noudattava euroalueeseen kuuluva jäsenvaltio.

(2)

Euroopan keskuspankin (EKP) neuvoston arvion mukaan Helleenien tasavalta noudattaa Euroopan unionin/
Kansainvälisen valuuttarahaston ohjelmaa. Helleenien tasavallan liikeeseenlaskemat tai täysimääräisesti takaamat
jälkimarkkinakelpoiset velkainstrumentit, jotka täyttävät kaikki muut kelpoisuusehdot ovat näin ollen vakuuskel
poisia eurojärjestelmän luotto-operaatioissa, kuitenkin siten, että niihin sovelletaan erityisiä aliarvostusprosentteja.

(3)

Kreikkalaisten jälkimarkkinakelpoisten omaisuuserien markkinaolosuhteiden parantumisen johdosta EKP on päät
tänyt muuttaa Helleenien tasavallan liikkeeseen laskemiin tai täysimääräisesti takaamiin instrumentteihin sovellet
tavia aliarvostusprosentteja. Aliarvostustaulukko on vahvistettu suuntaviivoissa EKP/2014/31.

(4)

Suuntaviivoja EKP/2014/31 olisi näin ollen muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT NÄMÄ SUUNTAVIIVAT:

1 artikla
Suuntaviivojen EKP/2014/31 liitteen I muuttaminen
Korvataan suuntaviivojen EKP/2014/31 liite I näiden suuntaviivojen liitteellä.
(1) Suuntaviivat EKP/2014/31, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2014, eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liitty
vistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä ja suuntaviivojen EKP/2007/9 muuttamisesta (EUVL L 240, 13.8.2014, s. 28).
(2) Suuntaviivat EKP/2011/14, annettu 20 päivänä syyskuuta 2011, eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä (EUVL L 331,
14.12.2011, s. 1).
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2 artikla
Voimaantulo, täytäntöönpano ja soveltaminen
1.
Nämä suuntaviivat tulevat voimaan päivänä, jona ne annetaan tiedoksi niiden jäsenvaltioiden kansallisille keskus
pankeille, joiden rahayksikkö on euro.
2.
Niiden jäsenvaltioiden kansalliset keskuspankit, joiden rahayksikkö on euro, toteuttavat näiden suuntaviivojen
noudattamiseksi tarvittavat toimenpiteet ja soveltavat niitä 15 päivästä joulukuuta 2014. Ne toimittavat EKP:lle tiedot
näihin toimenpiteisiin liittyvistä asiakirjoista ja keinoista viimeistään 10 päivänä joulukuuta 2014.
3 artikla
Osoitus
Nämä suuntaviivat on osoitettu niiden jäsenvaltioiden kansallisille keskuspankeille, joiden rahayksikkö on euro.

Tehty Frankfurt am Mainissa 19 päivänä marraskuuta 2014.
EKP:n neuvoston puolesta
EKP:n puheenjohtaja
Mario DRAGHI
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LIITE

Korvataan suuntaviivojen EKP/2014/31 liite I seuraavasti:
”LIITE I
Helleenien tasavallan liikkeeseen laskemiin tai täysimääräisesti takaamiin jälkimarkkinakelpoisiin velkainstrumentteihin sovel
lettava aliarvostustaulukko

Kreikan valtion
joukkovelkakirjat

Valtion takaamat
pankkien joukkovelkakirjat
ja valtion takaamat
yritysten joukkovelkakirjat

Jäljellä oleva maturiteetti
(vuotta)

Nollakorkoinen ja
kiinteäkorkoinen

Nollakorkoinen

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

Jäljellä oleva maturiteetti
(vuotta)

Nollakorkoinen ja kiinteäkor
koinen

Nollakorkoinen

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”

