
WYTYCZNE 

WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO 

z dnia 19 listopada 2014 r. 

zmieniające wytyczne EBC/2014/31 w sprawie dodatkowych tymczasowych środków dotyczących 
operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń oraz zmieniające wytyczne 

EBC/2007/9 

(EBC/2014/46) 

(2014/870/UE) 

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności art. 127 ust. 2 tiret pierwsze, 

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności 
art. 3 ust. 1 tiret pierwsze oraz art. 12 ust. 1, art. 14 ust. 3, art. 18 ust. 1 i art. 18 ust. 2, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Na podstawie wytycznych EBC/2014/31 (1) minimalne wymogi Eurosystemu w zakresie jakości kredytowej, o 
których mowa w zasadach oceny jakości kredytowej Eurosystemu dotyczących aktywów rynkowych, zawartych w 
pkt 6.3.2 załącznika I do wytycznych EBC/2011/14 (2), nie mają zastosowania do rynkowych instrumentów dłuż
nych emitowanych lub w pełni gwarantowanych przez rządy centralne państw członkowskich strefy euro pod 
warunkiem, że realizują one program Unii Europejskiej/Międzynarodowego Funduszu Walutowego. 

(2)  Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) jest zdania, że Republika Grecka realizuje program Unii 
Europejskiej/Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Rynkowe instrumenty dłużne emitowane lub w pełni 
gwarantowane przez Republikę Grecką oraz spełniające wszystkie pozostałe kryteria kwalifikacji stanowią zatem 
kwalifikowane zabezpieczenie na potrzeby operacji kredytowych Eurosystemu z zastrzeżeniem zastosowania 
określonego wykazu redukcji wartości. 

(3)  Mając na uwadze ogólną poprawę kondycji rynkowej greckich aktywów rynkowych, Rada Prezesów EBC podjęła 
decyzję o zmianie wykazu redukcji wartości mającego zastosowanie do rynkowych instrumentów dłużnych 
emitowanych lub w pełni gwarantowanych przez Republikę Grecką. Zasady te zostały określone w wytycznych 
EBC/2014/31. 

(4)  Wytyczne EBC/2014/31 powinny zatem zostać odpowiednio zmienione, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE WYTYCZNE: 

Artykuł 1 

Zmiana załącznika I do wytycznych EBC/2014/31 

Załącznik I do wytycznych EBC/2014/31 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszych wytycznych. 
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(1) Wytyczne EBC/2014/31 z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie dodatkowych tymczasowych środków dotyczących operacji refinansujących 
Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń oraz zmieniające wytyczne EBC/2007/9 (Dz.U. L 240 z 13.8.2012, s. 28). 

(2) Wytyczne EBC/2011/14 z dnia 20 września 2011 r. w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (Dz.U. L 331 z 
14.12.2011, s. 1). 



Artykuł 2 

Skuteczność, wdrożenie i stosowanie 

1. Niniejsze wytyczne stają się skuteczne z dniem zawiadomienia o nich krajowych banków centralnych państw 
członkowskich, których walutą jest euro. 

2. Do dnia 15 grudnia 2014 r. krajowe banki centralne państw członkowskich, których walutą jest euro, podejmą 
środki konieczne do zapewnienia zgodności z postanowieniami niniejszych wytycznych oraz zastosują te postanowienia. 
Najpóźniej do dnia 10 grudnia 2014 r. KBC powiadamiają EBC o treści aktów prawnych i innych czynnościach związa
nych z tymi środkami. 

Artykuł 3 

Adresaci 

Niniejsze wytyczne są skierowane do krajowych banków centralnych państw członkowskich, których walutą jest euro. 

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 19 listopada 2014 r. 

W imieniu Rady Prezesów EBC 
Mario DRAGHI 

Prezes EBC  
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ZAŁĄCZNIK 

Załącznik I do wytycznych EBC/2014/31 otrzymuje brzmienie: 

„ZAŁĄCZNIK I 

Wykaz redukcji wartości mający zastosowanie do rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub w pełni gwaranto
wanych przez Republikę Grecką 

Greckie obligacje  
skarbowe (GGBs) 

Pozostały okres zapadalności 
(w latach) 

Instrumenty z kuponem 
o stałym i zmiennym 

oprocentowaniu 
Instrumenty zerokuponowe 

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 

Obligacje banków gwarantowane  
przez państwo (GGBBs) i obligacje  

przedsiębiorstw niefinansowych  
gwarantowane przez państwo 

Pozostały okres zapadalności 
(w latach) 

Instrumenty z kuponem 
o stałym i zmiennym 

oprocentowaniu 
Instrumenty zerokuponowe 

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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