
BESLUIT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK 

van 19 december 2012 

inzake tijdelijke maatregelen betreffende de beleenbaarheid van door de Helleense Republiek 
uitgegeven of volledig gegarandeerde verhandelbare schuldbewijzen 

(ECB/2012/32) 

(2012/839/EU) 

DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK, 

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie, inzonderheid op het eerste streepje van artikel 127, lid 2, 

Gelet op de statuten van het Europees Stelsel van centrale ban
ken en van de Europese Centrale Bank, inzonderheid op het 
eerste streepje van artikel 3.1, artikel 12.1, artikel 18 en het 
tweede streepje van artikel 34.1, 

Gelet op Richtsnoer ECB/2011/14 van 20 september 2011 
betreffende monetaire beleidsinstrumenten en -procedures van 
het Eurosysteem ( 1 ), en met name paragraaf 1.6, paragraaf 6.3.1, 
paragraaf 6.3.2 en paragraaf 6.4.2 van bijlage I, 

Overwegende hetgeen volgt: 

(1) Luidens artikel 18.1 van statuten van het Europees Stelsel 
van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, 
mogen de Europese Centrale Bank (ECB) en de nationale 
centrale banken van de lidstaten die de euro als munt 
hebben (NCB’s) krediettransacties verrichten met krediet
instellingen en andere marktpartijen, waarbij de verleende 
kredieten worden gedekt door toereikend onderpand. De 
beleenbaarheidscriteria van onderpand voor monetaire- 
beleidstransacties van het Eurosysteem zijn vastgelegd 
in bijlage I bij Richtsnoer ECB/2011/14. 

(2) Luidens paragraaf 1.6 van bijlage I bij Richtsnoer 
ECB/2011/14 kan de Raad van bestuur te allen tijde 
besluiten tot aanpassing van de instrumenten, voorwaar
den, criteria en procedures voor de tenuitvoerlegging van 
de monetaire-beleidstransacties van het Eurosystem. Lui
dens paragraaf 6.3.1 van bijlage I bij Richtsnoer 
ECB/2011/14 behoudt het Eurosysteem zich het recht 
voor te bepalen of een emissie, emittent, debiteur of 
garant aan de vereisten voor hoge standaards voldoet, 
zulks op basis van alle informatie die het relevant acht. 

(3) Besluit ECB/2012/3 van 5 maart 2012 inzake de beleen
baarheid van verhandelbare schuldbewijzen die door de 

Helleense Republiek worden uitgegeven of volledig wor
den gegarandeerd in de context van het aanbod van de 
Helleense Republiek tot schuldenruil ( 2 ) schortte tijdelijk 
de minimumvereisten voor kredietkwaliteitsdrempels van 
het Eurosysteem op die van toepassing zijn op verhan
delbare schuldbewijzen die worden uitgegeven of volledig 
worden gegarandeerd door de Helleense Republiek, waar
door zij gedurende de door de Helleense Republiek aan 
de NCB’s verstrekte onderpandversterking beleenbaar 
werden verklaard. Bij de beëindiging van de onderpand
versterking, gegeven het feit dat de adequatie als onder
pand van door de Helleense Republiek uitgegeven of vol
ledig gegarandeerde verhandelbare schuldbewijzen toen 
niet was gewaarborgd, heeft de Raad van bestuur Besluit 
ECB/2012/14 ( 3 ) tot intrekking van Besluit ECB/2012/3 
met ingang van 25 juli 2012 aangenomen, waardoor die 
instrumenten niet-beleenbaar werden. 

(4) De Raad van bestuur heeft thans de positieve beoordeling 
van de Eurogroep inzake het beleidspakket aangaande de 
eerste evaluatie van het tweede economische aanpassings
programma voor Griekenland in overweging genomen. 

(5) De Raad van bestuur acht dit beleidspakket passend, 
waardoor de door de Helleense Republiek uitgegeven of 
volledig gegarandeerde verhandelbare schuldbewijzen aan 
een kwaliteitsstandaard voldoen die volstaat om hun be
leenbaarheid als onderpand voor monetaire-beleidstrans
acties van het Eurosysteem te wettigen, zulks ongeacht 
enige externe kredietbeoordeling. 

(6) De Raad van bestuur heeft daarom besloten door de 
Helleense Republiek uitgegeven of volledig gegarandeerde 
verhandelbare schuldbewijzen weer beleenbaar te maken 
voor monetaire-beleidstransacties van het Eurosysteem, 
zulks op voorwaarde van toepassing van specifieke 
voor die instrumenten geldende surpluspercentages die 
afwijken van de in paragraaf 6.4.2 van bijlage I bij Richt
snoer ECB/2011/14 voorziene surpluspercentages. 

(7) Deze uitzonderlijke maatregel geldt tijdelijk tot de Raad 
van bestuur bevindt dat de normale toepassing van de 
beleenbaarheidscriteria en het risicobeheersingskader voor 
monetaire-beleidstransacties van het Eurosysteem weer 
kan worden ingevoerd,
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( 1 ) PB L 331 van 14.12.2011, blz. 1. 
( 2 ) PB L 77 van 16.3.2012, blz. 19. 
( 3 ) PB L 199 van 26.7.2012, blz. 26.



HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD: 

Artikel 1 

Opschorting van specifieke bepalingen van Richtsnoer 
ECB/2011/14 en beleenbaarheid van door de Helleense 
Republiek uitgegeven of volledig gegarandeerde 

verhandelbare schuldbewijzen 

1. De minimumvereisten van het Eurosysteem voor krediet
kwaliteit, zoals in paragraaf 6.3.2 van bijlage I bij Richtsnoer 
ECB/2011/14 vastgelegd in de regels van het kredietbeoor
delingskader voor bepaalde verhandelbare activa, worden opge
schort voor door de Helleense Republiek uitgegeven of volledig 
gegarandeerde verhandelbare schuldbewijzen. 

2. Door de Helleense Republiek uitgegeven of volledig gega
randeerde verhandelbare schuldbewijzen vormen beleenbaar on
derpand voor monetaire-beleidstransacties van het Eurosysteem, 

zulks op voorwaarde van de in de bijlage bij dit besluit vast
gelegde surpluspercentages. 

3. Bij een discrepantie tussen dit besluit en Richtsnoer 
ECB/2011/14 prevaleert dit besluit. 

Artikel 2 

Inwerkingtreding 

Dit besluit treedt in werking op 21 december 2012. 

Gedaan te Frankfurt am Main, 19 december 2012. 

De president van de ECB 

Mario DRAGHI

NL 29.12.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 359/75



BIJLAGE 

Overzicht van surpluspercentages die van toepassing zijn op door de Helleense Republiek uitgegeven of volledig 
gegarandeerde verhandelbare schuldbewijzen 
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Looptijdsegment Surpluspercentages voor vastrentende 
coupons en variabele instrumenten Surpluspercentages voor nulcoupons 

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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Looptijdsegment Surpluspercentages voor vastrentende 
coupons en variabele instrumenten Surpluspercentages voor nulcoupons 

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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