
ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY 

z 19. decembra 2012 

o dočasných opatreniach týkajúcich sa akceptovateľnosti obchodovateľných dlhových nástrojov 
vydaných alebo plne garantovaných Helénskou republikou 

(ECB/2012/32) 

(2012/839/EÚ) 

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY, 

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na 
jej článok 127 ods. 2 prvú zarážku, 

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk 
a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 3.1 
prvú zarážku, článok 12.1, článok 18 a článok 34.1 druhú 
zarážku, 

so zreteľom na usmernenie ECB/2011/14 z 20. septembra 
2011 o nástrojoch a postupoch menovej politiky Eurosysté
mu ( 1 ), a najmä na jeho prílohu I oddiely 1.6, 6.3.1, 6.3.2 
a 6.4.2, 

keďže: 

(1) Podľa článku 18.1 Štatútu Európskeho systému centrál
nych bánk a Európskej centrálnej banky Európska 
centrálna banka (ECB) a národné centrálne banky člen
ských štátov, ktorých menou je euro, môžu uskutočňovať 
úverové operácie s úverovými inštitúciami a inými účast
níkmi trhu, pričom sa požičiavanie zabezpečuje na 
základe dostatočnej zábezpeky. Kritériá určujúce akcepto
vateľnosť zábezpeky na účely operácií menovej politiky 
Eurosystému sú stanovené v prílohe I k usmerneniu 
ECB/2011/14. 

(2) Podľa oddielu 1.6 prílohy I k usmerneniu ECB/2011/14 
Rada guvernérov môže nástroje, podmienky, kritériá 
a postupy na vykonávanie operácií menovej politiky 
Eurosystému kedykoľvek meniť. Podľa oddielu 6.3.1 
prílohy I k usmerneniu ECB/2011/14 si Eurosystém 
vyhradzuje právo určiť, či emisia, emitent, dlžník alebo 
ručiteľ spĺňajú vysoké štandardy na hodnotenie kredit
ného rizika na základe akýchkoľvek informácií, ktoré 
považuje za relevantné. 

(3) Rozhodnutím ECB/2012/3 z 5. marca 2012 o akceptova
teľnosti obchodovateľných dlhových nástrojov vydaných 

alebo plne garantovaných Helénskou republikou v súvi
slosti s ponukou Helénskej republiky na výmenu dlho
vých nástrojov ( 2 ) sa dočasne pozastavilo uplatňovanie 
minimálnych požiadaviek Eurosystému na limity 
kreditnej kvality vo vzťahu k obchodovateľným dlhovým 
nástrojom vydaným alebo plne garantovaným Helénskou 
republikou a tieto nástroje boli vyhlásené za akceptova
teľné počas trvania podpory kvality zábezpeky Helénskou 
republikou v prospech národných centrálnych bánk. 
Z dôvodu ukončenia podpory kvality zábezpeky prestali 
byť v tom čase obchodovateľné dlhové nástroje vydané 
alebo plne garantované Helénskou republikou prime
ranou zábezpekou, a preto Rada guvernérov prijala 
rozhodnutie ECB/2012/14 ( 3 ), ktorým sa rozhodnutie 
ECB/2012/3 zrušilo s účinnosťou od 25. júla 2012, 
čím sa takéto nástroje stali neakceptovateľnými. 

(4) Rada guvernérov v súčasnosti berie ho úvahy, že Euro
skupina pozitívne hodnotí balík opatrení pri prvom 
prehodnotení druhého programu hospodárskych úprav 
pre Grécko. 

(5) Rada guvernérov považuje tento balík opatrení za 
vhodný, takže obchodovateľné dlhové nástroje vydané 
alebo plne garantované Helénskou republikou si zacho
vajú štandard kvality dostatočný na to, aby zostali akcep
tovateľnou zábezpekou v operáciách menovej politiky 
Eurosystému bez ohľadu na akékoľvek externé hodno
tenie kreditného rizika. 

(6) Rada guvernérov sa preto rozhodla znova akceptovať 
obchodovateľné dlhové nástroje vydané alebo plne garan
tované Helénskou republikou ako zábezpeku v operáciách 
menovej politiky Eurosystému, pričom sa na tieto 
nástroje budú uplatňovať osobitné zrážky odlišné od 
tých, ktoré sú uvedené v oddiele 6.4.2 prílohy I k usmer
neniu ECB/2011/14. 

(7) Toto výnimočné opatrenia sa bude uplatňovať dočasne, 
až kým Rada guvernérov nedôjde k záveru, že možno 
znova normálne uplatňovať kritériá akceptovateľnosti 
a rámec kontroly rizika pre operácie menovej politiky 
Eurosystému,
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( 1 ) Ú. v. EÚ L 331, 14.12.2011, s. 1. 
( 2 ) Ú. v. EÚ L 77, 16.3.2012, s. 19. 
( 3 ) Ú. v. EÚ L 199, 26.7.2012, s. 26.



PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE: 

Článok 1 

Pozastavenie uplatňovania určitých ustanovení usmernenia 
ECB/2011/14 a akceptovateľnosť obchodovateľných 
dlhových nástrojov vydaných alebo plne garantovaných 

Helénskou republikou 

1. Uplaňovanie minimálnych požiadaviek Eurosystému na 
kreditnú kvalitu, ktorú sú uvedené v pravidlách rámca Eurosys
tému pre hodnotenie kreditného rizika v prípade určitých 
obchodovateľných aktív v oddiele 6.3.2 prílohy 1 k usmerneniu 
ECB/2011/14, sa pozastavuje vo vzťahu k obchodovateľným 
dlhovým nástrojom vydaným alebo plne garantovaným 
Helénskou republikou. 

2. Obchodovateľné dlhové nástroje vydané alebo plne garan
tované Helénskou republikou predstavujú akceptovateľnú zábez
peku na účely operácií menovej politiky Eurosystému, pričom 

sa uplatňujú osobitné zrážky uvedené v prílohe k tomuto 
rozhodnutiu. 

3. V prípade akéhokoľvek rozporu medzi týmto rozhod
nutím a usmernením ECB/2011/14 má prednosť toto rozhod
nutie. 

Článok 2 

Nadobudnutie účinnosti 

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 21. decembra 2012. 

Vo Frankfurte nad Mohanom 19. decembra 2012 

Prezident ECB 

Mario DRAGHI
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PRÍLOHA 

Rozpis zrážok, ktoré sa uplatňujú na obchodovateľné dlhové nástroje vydané alebo plne garantované Helénskou 
republikou 
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Skupiny splatností 

Zrážky pri kupónoch s pevnou 
úrokovou sadzbou a pohyblivou 

úrokovou sadzbou 

Zrážky pri kupónoch s nulovou 
úrokovou sadzbou 

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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Skupiny splatností 
Zrážky pri kupónoch s pevnou 

úrokovou sadzbou a pohyblivou 
úrokovou sadzbou 

Zrážky pri kupónoch s nulovou 
úrokovou sadzbou 

0-1 23,0 23,0 

1-3 42,5 45,0 

3-5 55,5 59,0 

5-7 64,5 69,0 

7-10 67,0 72,5 

> 10 67,5 81,0
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