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IRÁNYMUTATÁSOK
AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA
(2014. november 19.)
az eurorendszer refinanszírozási műveleteivel és a fedezetek elfogadhatóságával kapcsolatos
további átmeneti intézkedésekről és az EKB/2007/9 iránymutatás módosításáról szóló EKB/2014/31
iránymutatás módosításáról
(EKB/2014/46)
(2014/870/EU)
AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 127. cikke (2) bekezdésének első francia
bekezdésére,
tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak
3.1. cikke első francia bekezdésére, valamint 12.1., 14.3., 18.1 és 18.2. cikkére,
mivel:
(1)

Az EKB/2014/31 iránymutatás (1) értelmében az eurorendszer hitelminőségi küszöbére vonatkozó – a forgalom
képes eszközök tekintetében az eurorendszer hitelminősítő keretrendszerére vonatkozó EKB/2011/14 iránymu
tatás (2) I. mellékletének 6.3.2. szakaszában meghatározottak szerinti – minimumkövetelmények nem vonat
koznak azokra a forgalomképes adósságinstrumentumokra, amelyeket egy euroövezeti tagállam központi
kormányzata bocsátott ki vagy teljes mértékben garantált, feltéve, hogy az megfelel az Európai Unió/Nemzetközi
Valutaalap programjának.

(2)

Az Európai Központi Bank (EKB) Kormányzótanácsa szerint a Görög Köztársaság megfelel az Európai Unió/
Nemzetközi Valutaalap programjának. A Görög Köztársaság által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált és
minden egyéb elfogadhatósági követelménynek megfelelő forgalomképes adósságinstrumentumok az adott hair
cutok alkalmazása mellett az eurorendszer monetáris politikai műveleteiben elfogadható fedezetnek minősülnek.

(3)

A görög forgalomképes eszközökre vonatkozó piaci feltételek általános javulására tekintettel az EKB Kormányzó
tanácsa akként határozott, hogy felülvizsgálja a Görög Köztársaság által kibocsátott vagy teljes mértékben garan
tált forgalomképes adósságinstrumentumokra alkalmazandó haircutok ütemezését. Ezekről az ütemezésekről az
EKB/2014/31 iránymutatás rendelkezik.

(4)

Ezért az EKB/2014/31 iránymutatást megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYMUTATÁST:

1. cikk
Az EKB/2014/31 iránymutatás I. mellékletének módosítása
Az EKB/2014/31 iránymutatás I. mellékletének helyébe ezen iránymutatás melléklete lép.
(1) A 2014. július 9-i EKB/2014/31 iránymutatás az eurorendszer refinanszírozási műveleteivel és a fedezetek elfogadhatóságával kapcsola
tos további átmeneti intézkedésekről és az EKB/2007/9 iránymutatás módosításáról (HL L 240., 2012.8.13., 28. o.).
(2) A 2011. szeptember 20-i EKB/2011/14 iránymutatás az eurorendszer monetáris politikai eszközeiről és eljárásairól (HL L 331.,
2011.12.14., 1. o.).
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2. cikk
Hatálybalépés, végrehajtás és alkalmazás
(1) Ez az iránymutatás az azon tagállamok, amelyek pénzneme az euro nemzeti központi bankjaival történő közlé
sének napján lép hatályba.
(2) Azon tagállamok, amelyek pénzneme az euro nemzeti központi bankjai meghozzák azokat az intézkedéseket,
amelyek az ezen iránymutatásnak való megfelelés érdekében szükségesek, és azokat 2014. december 15-től alkalmazzák.
Az NKB-k legkésőbb 2014. december 10-ig értesítik az EKB-t ezen intézkedések szövegéről és az azokhoz kapcsolódó
eszközökről.
3. cikk
Címzettek
Ennek a határozatnak azon tagállamok nemzeti központi bankjai a címzettjei, amelyek pénzneme az euro.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2014. november 19-én.
az EKB Kormányzótanácsa részéről
az EKB elnöke
Mario DRAGHI
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MELLÉKLET

Az EKB/2014/31 iránymutatás I. melléklete helyébe a következő szöveg lép:
„I. MELLÉKLET
A Görög Köztársaság által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumentumokra vonatkozó
haircutok ütemezése

Görög államkötvények (GGB-k)

Az állam által garantált
banki kötvények (GGBB-k)
és az állam által garantált,
nem pénzügyi vállalatok kötvényei

Hátralevő futamidő (év)

Fix és változó kamatozású
instrumentumok

Kamatszelvény nélküli

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

Hátralevő futamidő (év)

Fix és változó kamatozású
instrumentumok

Kamatszelvény nélküli

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”

