
ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY 

ze dne 5. března 2012 

o způsobilosti obchodovatelných dluhových nástrojů vydaných nebo plně zaručených řeckou 
vládou v kontextu nabídky Řecké republiky na výměnu dluhových nástrojů 

(ECB/2012/3) 

(2012/153/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 
a články 12.1, 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 a 6.3.2 přílohy I těchto obec
ných zásad, 

vzhledem k těmto důvodům: 

(1) Vzhledem k výjimečným okolnostem na finančním trhu 
a k narušení běžného hodnocení cenných papírů 
vydaných nebo zaručených Řeckou republikou ze strany 
trhu přijala Rada guvernérů rozhodnutí ECB/2010/3 ze 
dne 6. května 2010 o dočasných opatřeních týkajících se 
způsobilosti obchodovatelných dluhových nástrojů 
vydaných nebo zaručených řeckou vládou ( 2 ). Uvedené 
rozhodnutí dočasně pozastavilo uplatňování minimálních 
požadavků Eurosystému na práh úvěrové kvality stano
vených v pravidlech rámce hodnocení úvěrového rizika 
pro určitá obchodovatelná aktiva v oddíle 6.3.2 přílohy 
I obecných zásad ECB/2011/14. Rozhodnutím 
ECB/2012/2 ( 3 ) bylo rozhodnutí ECB/2010/3 zrušeno, 
a to vzhledem k negativnímu vlivu, který na rating 
výše uvedených dluhových nástrojů měla nabídka 
výměny dluhových nástrojů předložená v souvislosti se 
zapojením soukromého sektoru držitelům obchodovatel
ných dluhových nástrojů vydaných nebo zaručených 
řeckou vládou. 

(2) Hlavy států a předsedové vlád eurozóny a orgány Unie 
oznámili dne 21. července 2011 opatření ke stabilizaci 
řeckých veřejných financí, včetně svého závazku posky
tnout posílení zajištění s cílem podpořit kvalitu obcho
dovatelných dluhových nástrojů vydaných nebo zaruče
ných Řeckou republikou. Rada guvernérů rozhodla, že 
toto posílení zajištění má poskytnout Řecká republika 
ve prospěch národních centrálních bank. 

(3) Rada guvernérů rozhodla, že uplatňování prahu úvěrové 
kvality stanoveného Eurosystémem by mělo být pozasta
veno ve vztahu k obchodovatelným dluhovým nástrojům 
vydaným nebo plně zaručeným Řeckou republikou, na 
které se vztahuje posílení zajištění, 

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ: 

Článek 1 

Způsobilost obchodovatelných dluhových nástrojů 
vydaných nebo plně zaručených Řeckou republikou 
v kontextu nabídky Řecké republiky na výměnu 

dluhových nástrojů 

1. Obchodovatelné dluhové nástroje vydané nebo plně 
zaručené Řeckou republikou, které nesplňují minimální poža
davky Eurosystému na práh úvěrové kvality stanovené v pravid
lech rámce hodnocení úvěrového rizika pro určitá obchodova
telná aktiva v oddíle 6.3.2 přílohy I obecných zásad 
ECB/2011/14, ale splňují ostatní požadavky na způsobilost 
stanovené v příloze I obecných zásad ECB/2011/14, lze použít 
jako zajištění pro úvěrové operace Eurosystému za podmínky, 
že Řecká republika poskytne národním centrálním bankám 
posílení zajištění ve formě programu zpětného odkupu. 

2. Obchodovatelné dluhové nástroje uvedené v odstavci 1 
zůstávají způsobilé po dobu trvání posílení zajištění. 

Článek 2 

Vstup v platnost 

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 8. března 2012. 

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 5. března 2012. 

Prezident ECB 

Mario DRAGHI
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