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SMERNICE
SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE
z dne 19. novembra 2014
o spremembi Smernice ECB/2014/31 o dodatnih začasnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi
operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja ter o spremembi Smernice ECB/2007/9
(ECB/2014/46)
(2014/870/EU)
SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti prve alinee člena 127(2) Pogodbe,
ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti prve alinee člena 3.1
in členov 12.1, 14.3, 18.1 in 18.2 Statuta,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

V skladu s Smernico ECB/2014/31 (1) se minimalne zahteve Eurosistema glede pragov kreditne kvalitete, določene
v pravilih bonitetnega okvira Eurosistema za tržno finančno premoženje v oddelku 6.3.2 Priloge I k Smernici
ECB/2011/14 (2), ne uporabljajo za tržne dolžniške instrumente, ki so jih izdale ali zanje v celoti jamčijo institu
cionalne enote centralnih ravni držav članic euroobmočja, pod pogojem da spoštujejo program Evropske
unije/Mednarodnega denarnega sklada.

(2)

Svet Evropske centralne banke (ECB) šteje, da Helenska republika spoštuje program Evropske unije/Mednarodnega
denarnega sklada. Tržni dolžniški instrumenti, ki jih je izdala ali zanje v celoti jamči Helenska republika in izpol
njujejo vsa ostala merila primernosti, tako predstavljajo primerno zavarovanje za namene kreditnih poslov Eurosi
stema, zanje pa se uporabljajo posebni odbitki.

(3)

Glede na splošno izboljšanje razmer na trgu za grško tržno finančno premoženje se je Svet ECB odločil spreme
niti seznam odbitkov, ki se uporabljajo za tržne dolžniške instrumente, ki jih je izdala ali zanje v celoti jamči
Helenska republika. Ta seznam odbitkov je določen v Smernici ECB/2014/31.

(4)

Zato bi bilo treba Smernico ECB/2014/31 ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO SMERNICO:

Člen 1
Sprememba Priloge I k Smernici ECB/2014/31
Priloga I k Smernici ECB/2014/31 se nadomesti s Prilogo k tej smernici.
(1) Smernica ECB/2014/31 z dne 9. julija 2014 o dodatnih začasnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primer
nostjo zavarovanja ter o spremembi Smernice ECB/2007/9 (UL L 240, 13.8.2014, str. 28).
(2) Smernica ECB/2011/14 z dne 20. septembra 2011 o instrumentih in postopkih denarne politike Eurosistema (UL L 331, 14.12.2011,
str. 1).
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Člen 2
Začetek učinkovanja, izvedba in uporaba
1.
Ta smernica začne učinkovati na dan, ko so o njej uradno obveščene nacionalne centralne banke držav članic,
katerih valuta je euro.
2.
Nacionalne centralne banke držav članic, katerih valuta je euro, sprejmejo potrebne ukrepe za uskladitev s to smer
nico in jih uporabljajo od 15. decembra 2014. ECB sporočijo besedila in sredstva, ki se nanašajo na te ukrepe, najpo
zneje do 10. decembra 2014.
Člen 3
Naslovniki
Ta smernica je naslovljena na nacionalne centralne banke držav članic, katerih valuta je euro.

V Frankfurtu na Majni, 19. novembra 2014
Za Svet ECB
Predsednik ECB
Mario DRAGHI
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PRILOGA

Priloga I k Smernici ECB/2014/31 se nadomesti z naslednjim:
„PRILOGA I
Seznam odbitkov, ki se uporabljajo za tržne dolžniške instrumente, ki jih je izdala ali zanje v celoti jamči Helenska republika

Preostala zapadlost (leta)

Grške državne
obveznice

Bančne obveznice,
za katere jamči država,
in obveznice nefinančnih
družb, za katere jamči država

Instrumenti s fiksnim in
variabilnim kuponom

Brezkuponski instrumenti

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

Preostala zapadlost (leta)

Instrumenti s fiksnim in
variabilnim kuponom

Brezkuponski instrumenti

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“

