
EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT 

av den 19 december 2012 

om tillfälliga åtgärder som rör godtagande av omsättningsbara skuldinstrument som emitteras eller 
fullt ut garanteras av Republiken Grekland 

(ECB/2012/32) 

(2012/839/EU) 

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT 

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt, särskilt artikel 127.2 första strecksatsen, 

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet 
och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 3.1 första streck
satsen, artikel 12.1, artikel 18 samt artikel 34.1 andra streck
satsen, 

med beaktande av riktlinje ECB/2011/14 av den 20 september 
2011 om Eurosystemets penningpolitiska instrument och för
faranden ( 1 ), särskilt avsnitten 1.6, 6.3.1, 6.3.2 samt 6.4.2 i 
bilaga I, och 

av följande skäl: 

(1) Artikel 18.1 i stadgan för Europeiska centralbankssyste
met och Europeiska centralbanken föreskriver att Euro
peiska centralbanken (ECB) och de nationella centralban
kerna i de medlemsstater som har euron som valuta får 
utföra lånetransaktioner med kreditinstitut och andra 
marknadsaktörer, varvid lån ska lämnas mot tillfredsstäl
lande säkerheter. De kriterier som avgör godtagbarheten 
av säkerheter vid Eurosystemets penningpolitiska trans
aktioner framgår av bilaga I till riktlinje ECB/2011/14. 

(2) Enligt punkt 1.6 i bilaga I till riktlinje ECB/2011/14 får 
ECB-rådet när som helst ändra de instrument, villkor, 
kriterier och förfaranden som används för genomföran
det av Eurosystemets penningpolitiska transaktioner. En
ligt punkt 6.3.1 i bilaga I till riktlinje ECB/2011/14 för
behåller sig Eurosystemet rätten att avgöra om en emis
sion, emittent, gäldenär eller borgensman uppfyller kra
ven på hög kreditvärdighet på grundval av all infor
mation som det anser relevant. 

(3) Beslut ECB/2012/3 av den 5 mars 2012 om godtagande 
av omsättningsbara skuldinstrument som emitterats eller 
fullt ut garanteras av Republiken Grekland i samband 
med Republiken Greklands erbjudande om skuldbyte ( 2 ) 
upphävde tillfälligt Eurosystemets minimikrav för kredit
kvalitetströsklar som tillämpas på omsättningsbara skuld
instrument som emitterats eller fullt ut garanteras av 
Republiken Grekland och gjorde dem godtagbara för 
den tid som den förbättrade säkerheten gäller som Re
publiken Grekland ställt till förmån för de nationella 
centralbankerna. När den förbättrade säkerheten löpte 
ut, och mot bakgrund av att omsättningsbara skuld
instrument som emitterats eller fullt ut garanteras av 
Republiken Grekland vid den tidpunkten inte var helt 
adekvata som säkerheter, antog ECB-rådet beslut 
ECB/2012/14 ( 3 ) som trädde i kraft den 25 juli 2012 
och upphävde beslut ECB/2012/3, varigenom sådana in
strument inte längre kunde godtas. 

(4) ECB-rådet har nu beaktat Eurogruppens positiva bedöm
ning av policyåtgärderna vid den första granskningen av 
den andra räddningsplanen för Grekland. 

(5) ECB-rådet anser att policyåtgärderna är adekvata och att 
de omsättningsbara skuldinstrument som emitterats eller 
fullt ut garanteras av Republiken Grekland håller en till
räckligt hög kvalitet för att kunna godtas som säkerhet 
vid Eurosystemets penningpolitiska transaktioner, oavsett 
vilka externa kreditbetyg de erhållit. 

(6) ECB-rådet har därför beslutat att åter godta sådana om
sättningsbara skuldinstrument som emitterats eller fullt 
ut garanteras av Republiken Grekland vid Eurosystemets 
penningpolitiska transaktioner, dock med tillämpning av 
särskilda värderingsavdrag på sådana instrument som 
skiljer sig från avdrag som framgår i avsnitt 6.4.2 i bilaga 
I till riktlinje ECB/2011/14. 

(7) Denna exceptionella åtgärd kommer endast att tillämpas 
fram till den tidpunkt då ECB-rådet anser att den nor
mala tillämpning av Eurosystemets kriterier för godta
gande och riskkontrollåtgärder avseende penningpolitiska 
transaktioner åter kan tillämpas.
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( 1 ) EUT L 331, 14.12.2011, s. 1. 
( 2 ) EUT L 77, 16.3.2012, s. 19. 
( 3 ) EUT L 199, 26.7.2012, s. 26.



HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 

Artikel 1 

Vissa bestämmelser i riktlinje ECB/2011/14 ska upphöra att 
gälla och godtagande av omsättningsbara skuldinstrument 
som emitteras eller fullt ut garanteras av Republiken 

Grekland 

1. Eurosystemets minimikrav för kreditkvalitetströsklar, så
som framgår av Eurosystemets ramverk för kreditbedömning 
av vissa omsättningsbara tillgångar i bilaga I punkt 6.3.2 i 
riktlinje ECB/2011/14, ska upphöra att gälla för omsättnings
bara skuldinstrument som emitterats eller fullt ut garanteras av 
Republiken Grekland. 

2. Med beaktande av de värderingsavdrag som framgår av 
bilagan till det här beslutet ska omsättningsbara skuldinstrument 
som emitterats eller fullt ut garanteras av Republiken Grekland 

utgöra godtagbara säkerheter för Eurosystemets penningpoli
tiska transaktioner. 

3. Om det förekommer diskrepanser mellan detta beslut och 
riktlinje ECB/2011/14 ska det här beslutet ges tolkningsföreträ
de. 

Artikel 2 

Ikraftträdande 

Detta beslut träder i kraft den 21 december 2012. 

Utfärdat i Frankfurt am Main den 19 december 2012. 

Mario DRAGHI 
ECB:s ordförande
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BILAGA 

Värderingsavdrag för omsättningsbara skuldinstrument som emitteras eller fullt ut garanteras av Republiken 
Grekland 
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) Löptidsintervall Värderingsavdrag för instrument 
med fast kupong eller rörlig ränta Värderingsavdrag för nollkupongare 

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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Löptidsintervall Värderingsavdrag för instrument 
med fast kupong eller rörlig ränta Värderingsavdrag för nollkupongare 

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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