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GAIRĖS
EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS
2014 m. lapkričio 19 d.
kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2014/31 dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su
Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu, ir kuriomis iš dalies keičiamos
Gairės ECB/2007/9
(ECB/2014/46)
(2014/870/ES)
EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 127 straipsnio 2 dalies pirmą įtrauką,
atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 3 straipsnio 1 dalies
pirmą įtrauką ir 12 straipsnio 1 dalį, 14 straipsnio 3 dalį, 18 straipsnio 1 dalį ir 18 straipsnio 2 dalį,
kadangi:
(1)

vadovaujantis Gairėmis ECB/2014/31 (1), Eurosistemos minimalūs reikalavimai dėl kredito kokybės minimalių
ribų, nurodyti Gairių ECB/2011/14 (2) I priedo 6.3.2 skirsnyje nustatytose Eurosistemos kredito vertinimo
pagrindų taisyklėse antrinę rinką turinčiam turtui, netaikomi antrinę rinką turinčioms skolos priemonėms, kurias
išleido arba visapusiškai garantavo euro zonos valstybių narių centrinės Vyriausybės, jeigu jos vykdo Europos
Sąjungos/Tarptautinio valiutos fondo programą;

(2)

Europos Centrinio Banko (ECB) valdančiosios tarybos nuomone, Graikijos Respublika vykdo Europos Sąjungos/
Tarptautinio valiutos fondo programą. Graikijos Respublikos išleistos arba visapusiškai garantuotos ir atitinkančios
visus kitus tinkamumo kriterijus antrinę rinką turinčios skolos priemonės yra tinkamas įkaitas Eurosistemos
kredito operacijoms, kai joms taikomi konkretūs įvertinimai mažesne nei rinkos verte;

(3)

atsižvelgiant į bendrai pagerėjusias rinkos sąlygas dėl Graikijos antrinę rinką turinčio turto, ECB valdančioji taryba
nusprendė patikslinti Graikijos Respublikos išleistų arba visapusiškai garantuotų antrinę rinką turinčių skolos prie
monių įvertinimus mažesne nei rinkos verte. Šie įvertinimai mažesne nei rinkos verte nustatyti Gairėse
ECB/2014/31;

(4)

todėl reikia atitinkamai iš dalies pakeisti Gaires ECB/2014/31,

PRIĖMĖ ŠIAS GAIRES:

1 straipsnis
Gairių ECB/2014/31 I priedo dalinis pakeitimas
Gairių ECB/2014/31 I priedas pakeičiamas šių gairių priedu.
(1) 2014 m. liepos 9 d. Gairės ECB/2014/31 dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir
įkaito tinkamumu, ir kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2007/9 (OL L 240, 2014 8 13, p. 28).
(2) 2011 m. rugsėjo 20 d. Gairės ECB/2011/14 dėl Eurosistemos pinigų politikos priemonių ir procedūrų (OL L 331, 2011 12 14, p. 1).
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2 straipsnis
Įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas
1.
Šios gairės įsigalioja tą dieną, kai apie jas pranešama valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionaliniams centri
niams bankams.
2.
Valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionaliniai centriniai bankai imasi reikiamų priemonių šioms gairėms
vykdyti ir jas taikyti nuo 2014 m. gruodžio 15 d. Jie praneša ECB su šiomis priemonėmis susijusius tekstus ir priemones
ne vėliau kaip iki 2014 m. gruodžio 10 d.
3 straipsnis
Adresatai
Šios gairės skirtos valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionaliniams centriniams bankams.

Priimta Frankfurte prie Maino 2014 m. lapkričio 19 d.
ECB valdančiosios tarybos vardu
ECB pirmininkas
Mario DRAGHI

2014 12 4

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 348/29

PRIEDAS

Gairių ECB/2014/31 I priedas pakeičiamas taip:
„I PRIEDAS
Graikijos Respublikos išleistoms arba visapusiškai garantuotoms antrinę rinką turinčioms skolos priemonėms taikomi įverti
nimai mažesne nei rinkos verte

Graikijos Vyriausybės
obligacijos (GVO)

Vyriausybės garantuotos bankų
obligacijos (VGBO) ir
Vyriausybės garantuotos
nefinansinių bendrovių obligacijos

Likęs terminas (metais)

Fiksuotosios ir kintamosios
normos atkarpa

Nulinė atkarpa

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

Likęs terminas (metais)

Fiksuotosios ir kintamosios
normos atkarpa

Nulinė atkarpa

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“

