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RICHTSNOEREN
RICHTSNOER VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 19 november 2014
houdende wijziging van Richtsnoer ECB/2014/31 inzake aanvullende tijdelijke maatregelen betref
fende herfinancieringstransacties van het Eurosysteem en de beleenbaarheid van onderpand en tot
wijziging van Richtsnoer ECB/2007/9
(ECB/2014/46)
(2014/870/EU)
DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, inzonderheid artikel 127, lid 2, eerste streepje,
Gezien de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, inzonderheid
artikel 3.1, eerste streepje, en de artikelen 12.1, 14.3, 18.1 en 18.2,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Luidens Richtsnoer ECB/2014/31 (1) zijn de minimumvereisten van het Eurosysteem voor kredietkwaliteitsdrem
pels, die zijn vastgelegd in de regels inzake het kredietbeoordelingskader van het Eurosysteem voor verhandelbare
activa in paragraaf 6.3.2 van bijlage I bij Richtsnoer ECB/2011/14 (2), niet van toepassing op door overheden van
eurogebiedlidstaten uitgegeven of volledig gegarandeerde verhandelbare schuldinstrumenten, mits zij voldoen aan
een programma van de Europese Unie/het Internationaal Monetair Fonds.

(2)

De Raad van bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB) is van mening dat de Helleense Republiek voldoet aan
een programma van de Europese Unie/het Internationaal Monetair Fonds. Verhandelbare schuldinstrumenten die
de Helleense Republiek heeft uitgegeven of volledig heeft gegarandeerd en die voldoen aan alle overige beleen
baarheidscriteria zijn derhalve beleenbaar onderpand voor krediettransacties van het Eurosysteem, waarop een
welbepaalde surpluspercentageregeling van toepassing is.

(3)

Aangezien de marktomstandigheden voor Griekse verhandelbare activa verbeterd zijn, heeft de Raad van bestuur
van de ECB besloten tot een herziening van de surpluspercentageregeling die van toepassing is op door de
Helleense Republiek uitgegeven of volledig gegarandeerde verhandelbare schuldinstrumenten. Deze regeling is in
Richtsnoer ECB/2014/31 vastgelegd.

(4)

Richtsnoer ECB/2014/31 moet derhalve dienovereenkomstig gewijzigd worden,

HEEFT HET VOLGENDE RICHTSNOER VASTGESTELD:

Artikel 1
Wijzigingen van bijlage I bij Richtsnoer ECB/2014/31
Bijlage I bij Richtsnoer ECB/2014/31 wordt vervangen door de bijlage bij dit richtsnoer.
(1) Richtsnoer ECB/2014/31 van 9 juli 2014 inzake aanvullende tijdelijke maatregelen betreffende herfinancieringstransacties van het Euro
systeem en de beleenbaarheid van onderpand en tot wijziging van Richtsnoer ECB/2007/9 (PB L 240 van 13.8.2014, blz. 28).
(2) Richtsnoer ECB/2011/14 van 20 september 2011 betreffende monetaire beleidsinstrumenten en -procedures van het Eurosysteem
(PB L 331 van 14.12.2011, blz. 1).
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Artikel 2
Vankrachtwording, implementatie en toepassing
1.
Dit richtsnoer wordt van kracht op de dag van kennisgeving aan de nationale centrale banken van de eurogebied
lidstaten.
2.
De nationale centrale banken van de eurogebiedlidstaten nemen de nodige maatregelen om te voldoen aan dit
richtsnoer en passen die maatregelen met ingang van 15 december 2014 toe. Zij stellen de ECB uiterlijk op woensdag
10 december 2014 in kennis van de met die maatregelen verband houdende teksten en middelen.
Artikel 3
Geadresseerden
Dit richtsnoer is gericht tot de nationale centrale banken van de eurogebiedlidstaten.

Gedaan te Frankfurt am Main, 19 november 2014.
Voor de Raad van bestuur van de ECB
De president van de ECB
Mario DRAGHI
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BIJLAGE

Bijlage I bij Richtsnoer ECB/2014/31 wordt als volgt vervangen:
„BIJLAGE I
Overzicht van surpluspercentages die van toepassing zijn op door de Helleense Republiek uitgegeven of volledig gegaran
deerde verhandelbare schuldinstrumenten

Griekse overheidsobligaties
(GGB's)

Door de overheid gegarandeerde
bankbrieven (GGBB's) en door
de overheid gegarandeerde
niet-financiële bedrijfsobligaties

Resterende looptijd (jaren)

Coupons met een vaste of een
variabele rente

Nulcoupon

0-1
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6,5
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12,0

3-5
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5-7
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Resterende looptijd (jaren)

Coupons met een vaste of een
variabele rente
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