
AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK HATÁROZATA 

(2012. december 19.) 

a Görög Köztársaság által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált forgalomképes 
adósságinstrumentumok elfogadhatóságához kapcsolódó átmeneti intézkedésekről 

(EKB/2012/32) 

(2012/839/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 és különösen annak 3.1. cikke 
első francia bekezdésére, 12.1. cikkére, 18. cikkére, és 
34.1. cikke második francia bekezdésére, 

tekintettel az eurorendszer monetáris politikai eszközeiről és 
eljárásairól szóló, 2011. szeptember 20-i EKB/2011/14 irány
mutatásra ( 1 ) és különösen annak I. melléklete 1.6., 6.3.1., 6.3.2. 
és 6.4.2. cikkére, 

mivel: 

(1) A Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai 
Központi Bank Alapokmányának 18.1. cikkében foglaltak 
alapján az Európai Központi Bank („EKB") és az eurót 
bevezetett tagállamok nemzeti központi bankjai („NKB- 
k”) hitelműveleteket végezhetnek hitelintézetekkel és más 
piaci szereplőkkel, megfelelő fedezet mellett történő hitel
nyújtás révén. Az eurorendszer monetáris politikai műve
leteihez elfogadható fedezetre vonatkozó követelmények 
az EKB/2011/14 iránymutatás I. mellékletében kerültek 
meghatározásra. 

(2) Az EKB/2011/14 iránymutatás I. mellékletének 1.6. 
szakaszában foglaltak alapján a Kormányzótanács az 
eurorendszer monetáris politikai műveletei végrehajtá
sának eszközeit, feltételeit, követelményeit és eljárásait 
bármikor megváltoztathatja. Az EKB/2011/14 irány
mutatás I. mellékletének 6.3.1. szakaszában 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 hitelminő
ségi követelményeknek. 

(3) A Görög Köztársaság adósságcsere-ajánlatával összefüg
gésben a Görög Köztársaság által kibocsátott vagy teljes 

mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumen
tumok elfogadhatóságáról szóló, 2012. március 5-i 
EKB/2012/3 határozat ( 2 ) ideiglenesen felfüggesztette az 
eurorendszer hitelminőségi küszöbökkel kapcsolatos 
minimumkövetelményeinek a Görög Köztársaság által 
kibocsátott vagy teljes mértékben garantált adósságinst
rumentumokra történő alkalmazását, ezeket az adósság
instrumentumokat a Görög Köztársaság által az NKB-k 
számára nyújtott fedezetminőség-javítás idejére elfogad
hatóvá nyilvánítva. A fedezetminőség-javítás megszünte
tésekor – tekintve, hogy a Görög Köztársaság által kibo
csátott vagy teljes mértékben garantált adósságinstrumen
tumok fedezetként való megfelelősége abban az időben 
nem volt biztosított – a Kormányzótanács elfogadta az 
EKB/2012/3 határozatot 2012. július 25-ével hatályon 
kívül helyező EKB/2012/14 határozatot ( 3 ), ezáltal ez 
ilyen instrumentumokat el nem fogadhatóvá téve. 

(4) A Kormányzótanács ezúttal figyelembe vette az eurocso
port által a Görögország második gazdasági kiigazítási 
programjának első felülvizsgálatára vonatkozó szakpoli
tikai csomaggal összefüggésben megfogalmazott kedvező 
értékelést. 

(5) A Kormányzótanács megfelelőnek tartja a szakpolitikai 
csomagot, ennél fogva a Görög Köztársaság által kibocsá
tott vagy teljes mértékben garantált forgalomképes adós
ságinstrumentumok minősége elégséges ahhoz, hogy 
azok az eurorendszer monetáris politikai műveletei 
során elfogadható fedezetnek minősüljenek, tekintet 
nélkül bármely külső hitelminősítésre. 

(6) A Kormányzótanács erre tekintettel akként határozott, 
hogy visszaállítja a Görög Köztársaság által kibocsátott 
vagy teljes mértékben garantált, az EKB/2011/14 irány
mutatás I. mellékletének 6.4.2. cikkében meghatározot
taktól eltérő, az ilyen instrumentumokra alkalmazandó 
konkrét haircutok hatálya alá tartozó forgalomképes 
adósságinstrumentumoknak az eurorendszer monetáris 
politikai műveleteiben történő elfogadhatóságát. 

(7) Ez a kivételes intézkedés átmenetileg alkalmazandó, amíg 
a Kormányzótanács megítélése szerint az eurorendszer 
monetáris politikai műveletei elfogadhatósági feltételeinek 
és kockázatkezelési keretrendszerének általános alkalma
zása ismételten bevezethetővé válik,
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( 1 ) HL L 331., 2011.12.14., 1. o. 
( 2 ) HL L 77., 2012.3.16., 19. o. 
( 3 ) HL L 199., 2012.7.26., 26. o.



ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT: 

1. cikk 

Az EKB/2011/14 iránymutatás egyes rendelkezéseinek 
felfüggesztése, valamint a Görög Köztársaság által 
kibocsátott vagy teljes mértékben garantált forgalomképes 

adósságinstrumentumok elfogadhatósága 

(1) Az eurorendszer hitelminőségi minimumkövetelményei – 
az eurorendszer hitelminősítő keretrendszerére vonatkozó, az 
egyes forgalomképes eszközök tekintetében az EKB/2011/14 
iránymutatás I. mellékletének 6.3.2. szakaszában meghatá
rozottak szerint – a Görög Köztársaság által kibocsátott vagy 
teljes mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumen
tumok vonatkozásában felfüggesztésre kerülnek. 

(2) A Görög Köztársaság által kibocsátott vagy teljes 
mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumentumok 
az e határozat mellékletében meghatározott haircutok 

alkalmazásával az eurorendszer monetáris politikai művelete
iben elfogadható fedezetnek minősülnek. 

(3) Jelen határozat és az EKB/2011/14 iránymutatás közötti 
eltérés esetén az ebben a határozatban foglaltak az irányadók. 

2. cikk 

Hatálybalépés 

Ez a határozat 2012. december 21-én lép hatályba. 

Kelt Frankfurt am Mainban, 2012. december 19-én. 

az EKB elnöke 

Mario DRAGHI

HU 2012.12.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 359/75



MELLÉKLET 

A Görög Köztársaság által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumentumokra 
vonatkozó haircutok ütemezése 
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 Lejárati csoport A fix- és a változó kamatozású 
kamatszelvényekre irányadó haircutok 

A kamatszelvény nélküli adósságinst
rumentumokra irányadó haircutok 

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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Lejárati csoport A fix- és a változó kamatozású 
kamatszelvényekre irányadó haircutok 

A kamatszelvény nélküli adósságinst
rumentumokra irányadó haircutok 

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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