
РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА 

от 19 декември 2012 година 

относно временни мерки във връзка с допустимостта на търгуеми дългови инструменти, 
емитирани или изцяло гарантирани от Република Гърция 

(ЕЦБ/2012/32) 

(2012/839/ЕС) 

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА, 

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския 
съюз, и по-специално член 127, параграф 2, първо тире от него, 

като взе предвид Устава на Европейската система на централните 
банки и на Европейската централна банка, и по-специално член 
3.1, първо тире, членове 12.1, 18 и член 34.1, второ тире, 

като взе предвид Насоки ЕЦБ/2011/14 от 20 септември 2011 г. 
относно инструментите и процедурите на паричната политика на 
Евросистемата ( 1 ), и по-специално раздел 1.6 и раздели 6.3.1, 
6.3.2 и 6.4.2 от приложение I към тях, 

като има предвид, че: 

(1) Съгласно член 18.1 от Устава на Европейската система на 
централните банки и на Европейската централна банка 
Европейската централна банка (ЕЦБ) и националните 
централни банки на държавите-членки, чиято парична 
единица е еврото (НЦБ), могат да осъществяват кредитни 
операции с кредитните институции и други участници на 
пазара, при които предоставянето на заеми се основава на 
адекватни обезпечения. Критериите за определяне на 
допустимостта на обезпеченията за целите на операциите 
по паричната политика на Евросистемата са установени в 
приложение I към Насоки ЕЦБ/2011/14. 

(2) Съгласно раздел 1.6 от приложение I към Насоки 
ЕЦБ/2011/14 Управителният съвет може по всяко време 
да променя инструментите, условията, критериите и 
процедурите за извършването на операциите по 
паричната политика на Евросистемата. Съгласно раздел 
6.3.1 от приложение I към Насоки ЕЦБ/2011/14 Евро 
системата си запазва правото да определи дали дадена 
емисия, емитент, длъжник или гарант изпълняват 
нейните изисквания за високи стандарти въз основа на 
всяка информация, която тя счете за относима. 

(3) Решение ЕЦБ/2012/3 от 5 март 2012 г. относно допус 
тимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани 

или изцяло гарантирани от Република Гърция в контекста 
на предложението на Република Гърция за обмен на 
дълг ( 2 ) временно суспендира минималните изисквания 
за праговете за кредитно качество на Евросистемата, 
които се прилагат по отношение на търгуеми дългови 
инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от 
Република Гърция, обявявайки ги за допустими за времет 
раенето на подобрението на обезпечения, предоставяни от 
Република Гърция на НЦБ. При прекратяване на 
подобрението на обезпечения, при положение че адекват 
ността на обезпеченията на търгуеми дългови инстру 
менти, емитирани или изцяло гарантирани от Република 
Гърция, не беше осигурена към определения момент, 
Управителният съвет прие Решение ЕЦБ/2012/14 ( 3 ) за 
отмяна на Решение ЕЦБ/2012/3 в сила от 25 юли 
2012 г., в резултат на което тези инструменти станаха 
недопустими. 

(4) Понастоящем Управителният съвет взе предвид положи 
телната оценка на Еврогрупата за пакета от мерки на 
политиката за първия преглед на втората програма за 
икономически корекции за Гърция. 

(5) Управителният съвет счита, че този пакет от мерки на 
политиката е подходящ, за да имат търгуемите дългови 
инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от 
Република Гърция, стандарт за качество, който е доста 
тъчен, за да гарантира тяхната допустимост като обез 
печение за операции по паричната политика на Евросис 
темата, независимо от външните кредитни оценки. 

(6) Поради това Управителният съвет взе решение да 
възобнови допустимостта на търгуеми дългови инстру 
менти, емитирани или изцяло гарантирани от Република 
Гърция, за операции по паричната политика на Евросис 
темата, като спрямо такива инструменти се прилагат 
специални допустими отклонения, различни от тези, пред 
видени в раздел 6.4.2 от приложение I към Насоки 
ЕЦБ/2011/14. 

(7) Настоящата извънредна мярка ще се прилага временно, 
докато Управителният съвет счете, че може да бъде 
възобновено нормалното прилагане на рамката на Евро 
системата за критериите за допустимост и контрол на 
риска за операциите по паричната политика,
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( 1 ) ОВ L 331, 14.12.2011 г., стр. 1. 
( 2 ) ОВ L 77, 16.3.2012 г., стр. 19. 
( 3 ) ОВ L 199, 26.7.2012 г., стр. 26.



ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ: 

Член 1 

Суспендиране на определени разпоредби от Насоки 
ЕЦБ/2011/14 и допустимост на търгуеми дългови 
инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от 

Република Гърция 

1. Минималните изисквания за кредитно качество на Евросис 
темата, посочени в рамковите правила за кредитна оценка на 
Евросистемата за някои търгуеми активи в раздел 6.3.2 от 
приложение I към Насоки ЕЦБ/2011/14, се суспендират по 
отношение на търгуеми дългови инструменти, емитирани или 
изцяло гарантирани от Република Гърция. 

2. Търгуемите дългови инструменти, емитирани или изцяло 
гарантирани от Република Гърция, са допустимо обезпечение за 
целите на операциите по паричната политика на Евросистемата, 

като се прилагат специалните допустими отклонения, изложени 
в приложението към настоящото решение. 

3. В случай на несъответствие между настоящото решение и 
Насоки ЕЦБ/2011/14, настоящото решение има предимство. 

Член 2 

Влизане в сила 

Настоящото решение влиза в сила на 21 декември 2012 г. 

Съставено във Франкфурт на Майн на 19 декември 2012 година. 

Председател на ЕЦБ 

Mario DRAGHI
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Таблица за допустимите отклонения, които се прилагат спрямо търгуеми дългови инструменти, емитирани или 
изцяло гарантирани от Република Гърция 
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Падежен клас 
Допустими отклонения за 

фиксирани купони и купони с 
плаващ лихвен процент 

Допустими отклонения за нулев 
купон 

0-1 15,0 15,0 

1-3 33,0 35,5 

3-5 45,0 48,5 

5-7 54,0 58,5 

7-10 56,0 62,0 

> 10 57,0 71,0  
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Допустими отклонения за 
фиксирани купони и купони с 

плаващ лихвен процент 

Допустими отклонения за нулев 
купон 

0-1 23,0 23,0 

1-3 42,5 45,0 

3-5 55,5 59,0 

5-7 64,5 69,5 

7-10 67,0 72,5 

> 10 67,5 81,0
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