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PAMATNOSTĀDNES
EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE
(2014. gada 19. novembris),
ar ko groza Pamatnostādni ECB/2014/31 par papildu pagaidu pasākumiem attiecībā uz Eurosis
tēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību, kā arī grozījumiem Pamatnostādnē
ECB/2007/9
(ECB/2014/46)
(2014/870/ES)
EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 127. panta 2. punkta pirmo ievilkumu,
ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus un jo īpaši to 3.1. panta pirmo ievil
kumu, kā arī 12.1., 14.3., 18.1. un 18.2. pantu,
tā kā:
(1)

Saskaņā ar Pamatnostādni ECB/2014/31 (1) Pamatnostādnes ECB/2011/14 (2) I pielikuma 6.3.2. sadaļas Eurosis
tēmas kredītnovērtējuma sistēmas noteikumos tirgojamiem aktīviem izklāstītās Eurosistēmas obligātās kredītspējas
sliekšņa prasības nepiemēro tirgojamiem parāda instrumentiem, ko emitējušās vai pilnībā garantējušās centrālās
valdības eurozonas dalībvalstīs, ar nosacījumu, ka tās atbilst Eiropas Savienības/Starptautiskā Valūtas fonda
programmai.

(2)

Eiropas Centrālās bankas (ECB) Padome uzskata, ka Grieķijas Republika atbilst Eiropas Savienības/Starptautiskā
Valūtas fonda programmai. Tirgojami parāda instrumenti, kurus emitējusi vai pilnībā garantējusi Grieķijas Repub
lika un kuri izpilda citas atbilstības prasības, tādējādi ir atbilstošs nodrošinājums Eurosistēmas monetārās politikas
operācijām, kuram piemēro īpašu novērtējuma diskontu.

(3)

Ņemot vērā vispārējo tirgus apstākļu uzlabošanos Grieķijas tirgojamiem aktīviem, ECB Padome ir nolēmusi
pārskatīt novērtējuma diskontus, ko piemēro tirgojamiem parāda instrumentiem, kurus emitējusi vai pilnībā
garantējusi Grieķijas Republika. Šie diskonti tika noteikti Pamatnostādnē ECB/2014/31.

(4)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Pamatnostādne ECB/2014/31,

IR PIEŅĒMUSI ŠO PAMATNOSTĀDNI.

1. pants
Grozījums Pamatnostādnes ECB/2014/31 I pielikumā
Pamatnostādnes ECB/2014/31 I pielikumu aizstāj ar šīs pamatnostādnes pielikumu.
(1) 2014. gada 9. jūlija Pamatnostādne ECB/2014/31 par papildu pagaidu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām
un nodrošinājuma atbilstību, kā arī grozījumiem Pamatnostādnē ECB/2007/9 (OV L 240, 13.8.2014., 28. lpp.).
(2) 2011. gada 20. septembra Pamatnostādne ECB/2011/14 par Eurosistēmas monetārās politikas instrumentiem un procedūrām
(OV L 331, 14.12.2011., 1. lpp.)
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2. pants
Stāšanās spēkā, īstenošana un piemērošana
1.
Šī pamatnostādne stājas spēkā dienā, kurā to paziņo nacionālajām centrālajām bankām dalībvalstīs, kuru valūta ir
euro.
2.
Dalībvalstu, kuru valūta ir euro, nacionālās centrālās bankas veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai panāktu atbilstību
šai pamatnostādnei, un piemēro tos no 2014. gada 15. decembra. Tās ne vēlāk kā 2014. gada 10. decembrī informē
ECB par dokumentiem un līdzekļiem, kas saistīti ar šiem pasākumiem.
3. pants
Adresāti
Šī pamatnostādne ir adresēta nacionālajām centrālajām bankām dalībvalstīs, kuru valūta ir euro.

Frankfurtē pie Mainas, 2014. gada 19. novembrī
ECB Padomes vārdā –
ECB priekšsēdētājs
Mario DRAGHI
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PIELIKUMS

Pamatnostādnes ECB/2014/31 I pielikumu aizstāj ar šādu:
“I PIELIKUMS
Grieķijas Republikas emitētiem vai pilnībā garantētiem tirgojamiem parāda instrumentiem piemērojamie diskonti

Atlikušais termiņš (gados)

Grieķijas valdības
obligācijas (GVO)

Valdības garantētas banku
obligācijas (VGBO) un valdības
garantētas nefinanšu
sabiedrību obligācijas

Fiksētas un mainīgas
procentu likmes kupons

Nulles kupons

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

Atlikušais termiņš (gados)

Fiksētas un mainīgas procentu
likmes kupons

Nulles kupons

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”

