
ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY 

ze dne 19. prosince 2012 

o dočasných opatřeních týkajících se způsobilosti obchodovatelných dluhových nástrojů vydaných 
nebo plně zaručených Řeckou republikou 

(ECB/2012/32) 

(2012/839/EU) 

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY, 

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména 
na čl. 127 odst. 2 první odrážku této smlouvy, 

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank 
a Evropské centrální banky, a zejména na čl. 3.1 první odrážku, 
článek 12.1, článek 18 a čl. 34.1 druhou odrážku tohoto 
statutu, 

s ohledem na obecné zásady ECB/2011/14 ze dne 20. září 
2011 o nástrojích a postupech měnové politiky Eurosystému ( 1 ), 
a zejména na oddíly 1.6, 6.3.1, 6.3.2 a 6.4.2 přílohy I těchto 
obecných zásad, 

vzhledem k těmto důvodům: 

(1) Podle článku 18.1 statutu Evropského systému centrál
ních bank a Evropské centrální banky mohou Evropská 
centrální banka (ECB) a národní centrální banky člen
ských států, jejichž měnou je euro (dále jen „národní 
centrální banky“), provádět úvěrové operace s úvěrovými 
institucemi a ostatními účastníky trhu s tím, že úvěry 
jsou dostatečně zajištěny. Kritéria, podle kterých se určuje 
způsobilost zajištění pro účely operací měnové politiky 
Eurosystému, jsou stanovena v příloze I obecných zásad 
ECB/2011/14. 

(2) Podle oddílu 1.6 přílohy I obecných zásad ECB/2011/14 
může Rada guvernérů ECB kdykoli měnit nástroje, 
podmínky, kritéria a postupy provádění operací měnové 
politiky Eurosystému. Podle oddílu 6.3.1 přílohy I obec
ných zásad ECB/2011/14 si Eurosystém vyhrazuje právo 
určit, zda emise, emitent, dlužník nebo ručitel splňují 
jeho požadavky na vysoké standardy na základě jakých
koli informací, které považuje za relevantní. 

(3) Rozhodnutím ECB/2012/3 ze dne 5. března 2012 
o způsobilosti obchodovatelných dluhových nástrojů 
vydaných nebo plně zaručených řeckou vládou v kontextu 
nabídky Řecké republiky na výměnu dluhových nástro
jů ( 2 ) bylo dočasně pozastaveno uplatňování minimálních 
požadavků Eurosystému na práh úvěrové kvality ve 
vztahu k obchodovatelným dluhovým nástrojům 
vydaným nebo plně zaručeným Řeckou republikou 
a tyto obchodovatelné dluhové nástroje byly prohlášeny 
způsobilými po dobu trvání posílení zajištění Řeckou 
republikou ve prospěch národních centrálních bank. Po 
skončení posílení zajištění, s ohledem na to, že obcho
dovatelné dluhové nástroje vydané či plně zaručené 
Řeckou republikou v té době nepředstavovaly dostatečné 
zajištění, přijala Rada guvernérů rozhodnutí 
ECB/2012/14 ( 3 ), kterým bylo rozhodnutí ECB/2012/3 
zrušeno s účinkem ode dne 25. července 2012, čímž 
se tyto nástroje staly nezpůsobilými. 

(4) Rada guvernérů v současné době bere v úvahu, že Euros
kupina kladně hodnotí soubor opatření v souvislosti 
s prvním přezkumem druhého ekonomického ozdrav
ného programu pro Řecko. 

(5) Rada guvernérů považuje tento soubor opatření za 
přiměřený, a obchodovatelné dluhové nástroje vydané 
či plně zaručené Řeckou republikou tudíž mají standard 
kvality, který je dostatečný k tomu, aby mohly být 
způsobilým zajištěním pro operace měnové politiky 
Eurosystému bez ohledu na jakékoli externí úvěrové 
hodnocení. 

(6) Rada guvernérů proto rozhodla, že obchodovatelné 
dluhové nástroje vydané nebo plně zaručené Řeckou 
republikou budou znovu představovat způsobilé zajištění 
pro operace měnové politiky Eurosystému s tím, že se na 
tyto nástroje budou uplatňovat zvláštní srážky, jiné než 
ty, které jsou upraveny v oddíle 6.4.2 přílohy I obecných 
zásad ECB/2011/14. 

(7) Toto výjimečné opatření bude platit dočasně, a to do 
doby, kdy Rada guvernérů usoudí, že je možné znovu 
běžně uplatňovat kritéria způsobilosti a rámec kontroly 
rizika pro operace měnové politiky Eurosystému,

CS L 359/74 Úřední věstník Evropské unie 29.12.2012 

( 1 ) Úř. věst. L 331, 14.12.2011, s. 1. 
( 2 ) Úř. věst. L 77, 16.3.2012, s. 19. 
( 3 ) Úř. věst. L 199, 26.7.2012, s. 26.



PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ: 

Článek 1 

Pozastavení uplatňování některých ustanovení obecných 
zásad ECB/2011/14 a způsobilost obchodovatelných 
dluhových nástrojů vydaných nebo plně zaručených 

Řeckou republikou 

1. Uplatňování minimálních požadavků Eurosystému na 
úvěrovou kvalitu stanovených rámcem hodnocení úvěrového 
rizika pro obchodovatelná aktiva v oddíle 6.3.2 přílohy I obec
ných zásad ECB/2011/14 se pozastavuje ve vztahu k obchodo
vatelným dluhovým nástrojům vydaným nebo plně zaručeným 
Řeckou republikou. 

2. Obchodovatelné dluhové nástroje vydané či plně zaručené 
Řeckou republikou představují způsobilé zajištění pro účely 

operací měnové politiky Eurosystému s tím, že se na ně uplat 
ňují zvláštní srážky uvedené v příloze tohoto rozhodnutí. 

3. V případě rozporu mezi tímto rozhodnutím a obecnými 
zásadami ECB/2011/14 má přednost toto rozhodnutí. 

Článek 2 

Vstup v platnost 

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 21. prosince 2012. 

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 19. prosince 2012. 

Prezident ECB 

Mario DRAGHI
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PŘÍLOHA 

Přehled srážek, které se uplatňují na obchodovatelné dluhové nástroje vydané nebo plně zaručené Řeckou 
republikou 
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Zbytková splatnost Srážky u kupónů s pevnou 
a proměnlivou sazbou Srážky u kupónů s nulovou sazbou 

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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Zbytková splatnost Srážky u kupónů s pevnou 
a proměnlivou sazbou Srážky u kupónů s nulovou sazbou 

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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