
RIKTLINJER 

EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE 

av den 19 november 2014 

om ändring av riktlinje ECB/2014/31 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets 
refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas samt om ändring av riktlinje 

ECB/2007/9 

(ECB/2014/46) 

(2014/870/EU) 

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA RIKTLINJE 

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 127.2 första strecksatsen, 

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 3.1 första 
strecksatsen och artiklarna 12.1, 14.3, 18.1 samt 18.2, och 

av följande skäl: 

(1)  Enligt riktlinje ECB/2014/31 (1) gäller Eurosystemets minimikrav för kreditkvalitetströsklar, såsom anges i 
Eurosystemets ramverk för kreditbedömning av värdepapper som är avsedda för handel i punkt 6.3.2 i bilaga I till 
riktlinje ECB/2011/14 (2), inte för omsättningsbara skuldinstrument som emitterats eller fullt ut garanteras av 
staten i euroområdets medlemsstater förutsatt att de uppfyller villkoren för ett EU–IMF-program. 

(2)  ECB-rådet anser att Republiken Grekland uppfyller ett EU–IMF-program. Omsättningsbara skuldinstrument som 
emitteras eller fullt ut garanteras av Republiken Grekland och som uppfyller övriga godtagbarhetskriterier utgör 
därför, med beaktande av specifika värderingsavdrag, godtagbar säkerhet för Eurosystemets penningpolitiska 
transaktioner. 

(3)  Mot bakgrund av det förbättrade läget på marknaderna för grekiska omsättningsbara tillgångar har ECB-rådet 
beslutat att ändra de värderingsavdrag som gäller för omsättningsbara skuldinstrument som emitteras eller fullt ut 
garanteras av Republiken Grekland. Dessa värderingsavdrag framgår av riktlinje ECB/2014/31. 

(4)  Riktlinje ECB/2014/31 bör därför ändras i enlighet med detta. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 

Artikel 1 

Ändring av bilaga I till riktlinje ECB/2014/31 

Bilaga I till riktlinje ECB/2014/31 ska ersättas med bilagan till den här riktlinjen. 
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(1) Riktlinje ECB/2014/31 av den 9 juli 2014 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de 
säkerheter som godtas samt om ändring av riktlinje ECB/2007/9 (EUT L 240, 13.8.2014, s. 28). 

(2) Riktlinje ECB/2011/14 av den 20 september 2011 om Eurosystemets penningpolitiska instrument och förfaranden (EUT L 331, 
14.12.2011, s. 1). 



Artikel 2 

Verkan, genomförande och tillämpning 

1. Denna riktlinje får verkan samma dag som den anmäls till de nationella centralbankerna i de medlemsstater som 
har euron som valuta. 

2. De nationella centralbankerna i de medlemsstater som har euron som valuta ska vidta de åtgärder som är nödvän
diga för att följa denna riktlinje och tillämpa dem från och med den 15 december 2014. De ska senast den 10 december 
2014 informera ECB om de texter och medel som avser dessa åtgärder. 

Artikel 3 

Adressater 

Denna riktlinje riktar sig till de nationella centralbankerna i de medlemsstater som har euron som valuta. 

Utfärdad i Frankfurt am Main den 19 november 2014. 

På ECB-rådets vägnar 
Mario DRAGHI 

ECB:s ordförande  
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BILAGA 

Bilaga I till beslut ECB/2014/31 ska ersättas med följande: 

”BILAGA I 

Värderingsavdrag för omsättningsbara skuldinstrument som emitteras eller fullt ut garanteras av Republiken Grekland 

Grekiska statsobligationer (GSO) 

Återstående löptid (år) Fast kupong och rörlig ränta Nollkupong 

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 

Statligt garanterade bankobliga
tioner (GGBO) och statligt garante

rade företagsobligationer från 
icke-finansiella företag 

Återstående löptid (år) Fast kupong och rörlig ränta Nollkupong 

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”   
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