
AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK HATÁROZATA 

(2010. május 6.) 

a görög kormány által kibocsátott vagy garantált forgalomképes adósságinstrumentumok 
elfogadhatóságához kapcsolódó átmeneti intézkedésekről 

(EKB/2010/3) 

(2010/268/EU) 

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA, 

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és 
különösen annak 127. cikke (2) bekezdésének első francia 
bekezdésére, 

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai 
Központi Bank Alapokmányára (a továbbiakban: a KBER 
Alapokmánya) és különösen annak 12.1. cikkére, valamint 
34.1. cikkének második francia bekezdésére, 3.1. cikkének 
első francia bekezdésével és 18.2. cikkével együttesen, 

mivel: 

(1) A KBER Alapokmányának 18.1. cikkében foglaltak 
alapján az Európai Központi Bank („EKB”) és az eurót 
bevezetett tagállamok nemzeti központi bankjai hitelmű
veleteket végezhetnek hitelintézetekkel és más piaci 
szereplőkkel megfelelő fedezet mellett történő hitel
nyújtás révén. Az eurorendszer monetáris politikai műve
leteihez elfogadható fedezetre vonatkozó egyes követel
mények az eurorendszer monetáris politikai eszközeiről 
és eljárásairól szóló, 2000. augusztus 31-i EKB/2000/7 
iránymutatás ( 1 ) I. számú mellékletében kerültek megha
tározásra (a továbbiakban: általános dokumentáció). 

(2) Az általános dokumentáció 1.6. szakaszában foglaltak 
alapján az EKB Kormányzótanácsa az eurorendszer 
monetáris politikai műveletei végrehajtásának eszközeit, 
feltételeit, követelményeit és eljárásait bármikor megvál
toztathatja. Az általános dokumentáció 6.3.1. szaka
szában foglaltak alapján az eurorendszer fenntartja 
magának a jogot, hogy az általa relevánsnak tartott 
bármely információ alapján meghatározza, hogy egy 
kibocsátás, kibocsátó, adós vagy garanciavállaló 
megfelel-e a magas hitelminőségi követelményeknek. 

(3) A görög kormány pénzügyi helyzetéből, valamint az 
euroövezeti tagállamok és a Nemzetközi Valutaalap által 
támogatott kiigazítási tervről szóló tárgyalásokból 
adódóan a pénzügyi piacon kivételes körülmények ural
kodnak, valamint zavar következett be a görög kormány 
által kibocsátott értékpapírok szokásos piaci értékelé
sében, amely kedvezőtlen hatással van a pénzügyi rend
szer stabilitására. Ez a kivételes körülmény megköveteli 
az euroredszer monetáris politikai keretrendszerének 
gyors és átmeneti módosítását. 

(4) A Kormányzótanács értékelte azt a tényt, hogy a görög 
kormány az Európai Bizottsággal, az EKB-vel, valamint a 
Nemzetközi Valutaalappal tárgyalásos úton egyeztetett 
gazdasági és pénzügyi kiigazítási programot fogadott el, 
valamint a görög kormánynak az ilyen program teljes 
körű végrehajtása iránti erős elkötelezettségét. A 
Kormányzótanács az eurorendszer hitelkockázat-kezelési 
szempontjából értékelte továbbá egy ilyen programnak a 
görög kormány által kibocsátott értékpapírokra gyakorolt 
hatását. A Kormányzótanács megfelelőnek tartja a prog
ramot, ennélfogva hitelkockázat-kezelési szempontból a 
görög kormány által kibocsátott, vagy a görög kormány 
által garantált forgalomképes adósságinstrumentumok 
továbbra is az eurorendszer monetáris politikai művele
teire vonatkozó minőségi előírásoknak folyamatosan 
megfelelő elfogadható fedezetnek minősülnek, tekintet 
nélkül bármely külső hitelminősítésre. Ezek a pozitív 
értékelési szempontok képezik a jelen kivételes és átme
neti felfüggesztés alapját, amely a pénzügyi intézmények 
kiegyensúlyozottságához való hozzájárulásra tekintettel 
kerül alkalmazásra, ezáltal erősítve a pénzügyi rendszer 
egészének stabilitását és védelmezve ezen intézmények 
ügyfeleit. Mindazonáltal az EKB-nak gondosan figye
lemmel kell kísérnie a görög kormánynak az ezen intéz
kedéseket alátámasztó, a gazdasági és pénzügyi kiigazítási 
program teljes körű végrehajtása iránti további erős elkö
telezettségét. 

(5) Ezt a kivételes intézkedést a Kormányzótanács 2010. 
május 3-án hozta meg, és nyilvánosan bejelentette. Ez 
átmenetileg addig alkalmazandó, amíg a Kormányzóta
nács véleménye alapján a pénzügyi rendszer stabilitása 
ismételten lehetővé teszi az eurorendszer monetáris poli
tikai műveleteire vonatkozó keretrendszer szokásos alkal
mazását, 

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT: 

1. cikk 

Az általános dokumentáció egyes rendelkezéseinek a 
felfüggesztése 

(1) Az eurorendszer hitelminőségi küszöbének a forgalom
képes eszközök hitelminősítésére vonatkozó, az általános doku
mentáció 6.3.2. szakaszában meghatározottak szerinti mini
mumkövetelményei a 2. és 3. cikkel összhangban felfüggesztésre 
kerülnek. 

(2) Jelen határozat és az általános dokumentáció közötti 
eltérés esetén az előbbiben foglaltak az irányadók.

HU L 117/102 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.5.11. 

( 1 ) HL L 310., 2000.12.11., 1. o.



2. cikk 

A görög kormány által kibocsátott forgalomképes 
adósságinstrumentumok fedezetként való 

elfogadhatóságának folyamatossága 

Az eurorendszer hitelminőségi küszöbe nem vonatkozik a 
görög kormány által kibocsátott forgalomképes adósságinstru
mentumokra. Az ilyen eszközök továbbra is az eurorendszer 
monetáris politikai műveleteihez elfogadható fedezetnek minő
sülnek, tekintet nélkül azok külső hitelminősítésére. 

3. cikk 

A görög kormány által garantált forgalomképes 
adósságinstrumentumok fedezetként való 

elfogadhatóságának folyamatossága 

Az eurorendszer hitelminőségi küszöbe nem vonatkozik a 
Görögországban letelepedett jogalanyok által kibocsátott és a 
görög kormány által teljeskörűen garantált forgalomképes adós

ságinstrumentumokra. A görög kormány által nyújtott garan
ciára továbbra is az általános dokumentáció 6.3.2. szakaszában 
meghatározott követelmények vonatkoznak. Az ilyen eszközök 
továbbra is az eurorendszer monetáris politikai műveleteihez 
elfogadható fedezetnek minősülnek, tekintet nélkül azok külső 
hitelminősítésére. 

4. cikk 

Hatálybalépés 

Ez a határozat 2010. május 6-án lép hatályba. 

Kelt Lisszabonban, 2010. május 6-án. 

az EKB elnöke 

Jean-Claude TRICHET
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