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SMJERNICE
SMJERNICA EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE
od 19. studenoga 2014.
o izmjeni Smjernice ESB/2014/31 o dodatnim privremenim mjerama koje se odnose na operacije
refinanciranja Eurosustava i prihvatljivost instrumenata osiguranja i o izmjeni Smjernice
ESB/2007/9
(ESB/2014/46)
(2014/870/EU)
UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno prvu alineju njegova članka 127. stavka 2.,
uzimajući u obzir Statut Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke, a posebno prvu alineju
njegovog članka 3. stavka 1. te članak 12. stavak 1., članak 14. stavak 3. i članak 18. stavke 1. i 2.,
budući da:
(1)

U skladu sa Smjernicom ESB/2014/31 (1), minimalni zahtjevi Eurosustava za pragove kreditne kvalitete, kako je
određeno u pravilima okvira za kreditnu procjenu Eurosustava za utrživu imovinu u odjeljku 6.3.2. Priloga I.
Smjernici ESB/2011/14 (2), ne primjenjuju se na utržive dužničke instrumente koje su izdale ili za njih u cijelosti
jamče središnje države država članica iz europodručja, pod uvjetom da poštuju program Europske unije/Međuna
rodnoga monetarnog fonda.

(2)

Upravno vijeće Europske središnje banke (ESB) smatra da Helenska Republika poštuje program Europske
unije/Međunarodnoga monetarnog fonda. Utrživi dužnički instrumenti koje je izdala ili za koje u cijelosti jamči
Helenska Republika i koji ispunjavaju sve druge kriterije prihvatljivosti, prihvatljivi su instrumenti osiguranja za
potrebe kreditnih operacija Eurosustava, koji podliježu posebnom popisu korektivnih faktora.

(3)

S obzirom na sveukupno poboljšanje tržišnih uvjeta za grčku utrživu imovinu, Upravno vijeće ESB-a odlučilo je
izmijeniti popis korektivnih faktora koji se primjenjuju na utržive dužničke instrumente koje je izdala ili za koje u
cijelosti jamči Helenska Republika. Ovaj je popis utvrđen u Odluci ESB/2014/31.

(4)

Smjernicu ESB/2014/31 potrebno je stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU SMJERNICU:

Članak 1.
Izmjena Priloga I. Smjernici ESB/2014/31
Prilog I. Smjernici ESB/2014/31 zamjenjuje se Prilogom ovoj Smjernici.
(1) Smjernica ESB/2014/31 od 9. srpnja 2014. o dodatnim privremenim mjerama koje se odnose na operacije refinanciranja Eurosustava i
prihvatljivost instrumenata osiguranja i o izmjeni Smjernice ESB/2007/9 (SL L 240, 13.8.2014., str. 28.).
(2) Smjernica ESB/2011/14 od 20. rujna 2011. o instrumentima i postupcima monetarne politike Eurosustava (SL L 331, 14.12.2011.,
str. 1.).
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Članak 2.
Stupanje na snagu, provedba i primjena
1.
Ova Smjernica stupa na snagu na dan kada su o njoj obaviještene nacionalne središnje banke država članica čija je
valuta euro.
2.
Nacionalne središnje banke država članica čija je valuta euro poduzimaju potrebne mjere kako bi se uskladile s
ovom Smjernicom i primjenjuju ih od 15. prosinca 2014. Nacionalne središnje banke izvješćuju ESB o propisima i sred
stvima u vezi s tim mjerama najkasnije do 10. prosinca 2014.
Članak 3.
Adresati
Ova je Smjernica upućena nacionalnim središnjim bankama država članica čija je valuta euro.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 19. studenoga 2014.
Upravno vijeće ESB-a
Predsjednik ESB-a
Mario DRAGHI
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PRILOG

Prilog I. Smjernici ESB/2014/31 zamjenjuje se sljedećim:
„PRILOG I.
Popis korektivnih faktora koji se primjenjuju na utržive dužničke instrumente koje izdaje ili za koje u cijelosti jamči Helenska
Republika

Grčke državne obveznice

Obveznice za koje jamči
država i obveznice
nefinancijskih društava za
koje jamči država

Preostalo dospijeće (godine)

Kupon s nepromjenjivom i
kupon s promjenjivom
kamatnom stopom

Bez kupona

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

Preostalo dospijeće (godine)

Kupon s nepromjenjivom i
kupon s promjenjivom
kamatnom stopom

Bez kupona

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”

