
EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS, 

annettu 5 päivänä maaliskuuta 2012, 

Helleenien tasavallan liikkeeseen laskemien tai täysimääräisesti takaamien jälkimarkkinakelpoisten 
velkainstrumenttien vakuuskelpoisuudesta velkojen vaihtoa koskevan Helleenien tasavallan 

tarjouksen yhteydessä 

(EKP/2012/3) 

(2012/153/EU) 

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka 

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen 
luetelmakohdan, 

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroo
pan keskuspankin perussäännön sekä erityisesti sen 3.1 artiklan 
ensimmäisen luetelmakohdan, 12.1 artiklan, 18 artiklan sekä 
34.1 artiklan toisen luetelmakohdan, 

ottaa huomioon eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja me
nettelyistä 20 päivänä syyskuuta 2011 annetut suuntaviivat 
EKP/2011/14 ( 1 ) ja erityisesti niiden liitteessä I olevan 1.6, 6.3.1 
ja 6.3.2 kohdan, 

sekä katsoo seuraavaa: 

(1) Finanssimarkkinoilla vallitsevien poikkeuksellisten olo
suhteiden sekä Helleenien tasavallan liikkeeseen laske
mien tai takaamien arvopaperien normaalista poikkeavan 
markkina-arvostuksen johdosta EKP:n neuvosto antoi 
6 päivänä toukokuuta 2010 päätöksen EKP/2010/3 Krei
kan valtion liikkeeseen laskemien tai takaamien jälki
markkinakelpoisten velkainstrumenttien vakuuskelpoi
suutta koskevista väliaikaisista toimenpiteistä ( 2 ). Kysei
sellä päätöksellä keskeytettiin väliaikaisesti eurojärjestel
mässä sovellettavien luottokelpoisuuden vähimmäisvaa
timusten soveltaminen, sellaisina kuin ne on täsmennetty 
suuntaviivojen EKP/2011/14 liitteessä I olevassa 6.3.2 
kohdassa vahvistetuissa tiettyihin jälkimarkkinakelpoisiin 
omaisuuseriin sovellettavissa eurojärjestelmän luotonriski
narvioinnin säännöissä. Päätös EKP/2010/3 kumottiin 
päätöksellä EKP/2012/2 ( 3 ), koska velkojen vaihtoa kos
keva tarjous, joka liittyy yksityisen sektorin osallistumi
seen ja joka on osoitettu Kreikan valtion liikkeeseen las
kemien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien hal
tijoille, vaikuttaa negatiivisesti tällaisten velkainstrument
tien luottoluokitukseen. 

(2) Euroalueen valtion- tai hallitusten päämiehet ja EU:n toi
mielimet julkistivat 21 päivänä heinäkuuta 2011 toimen
piteet Kreikan julkisen talouden vakauttamiseksi; näihin 
kuuluvat sitoutuminen erillistakausten antamiseen Hellee
nien tasavallan liikkeeseen laskemien tai takaamien 

jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien laadun vah
vistamiseksi. EKP:n neuvosto on päättänyt, että Hellee
nien tasavalta antaa tällaisia erillistakauksia kansallisten 
keskuspankkien hyväksi. 

(3) EKP:n neuvosto on päättänyt keskeyttää väliaikaisesti eu
rojärjestelmässä sovellettavan luottokelpoisuuden alarajan 
soveltamisen sellaisten Helleenien tasavallan liikkeeseen 
laskemien tai täysimääräisesti takaamien jälkimarkkina
kelpoisten velkainstrumenttien osalta, joita koskee erillis
takaus, 

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN: 

1 artikla 

Helleenien tasavallan liikkeeseen laskemien tai 
täysimääräisesti takaamien jälkimarkkinakelpoisten 

velkainstrumenttien vakuuskelpoisuus velkojen vaihtoa 
koskevan Helleenien tasavallan tarjouksen yhteydessä 

1. Edellyttäen että Helleenien tasavalta antaa kansallisille kes
kuspankeille erillistakauksen takaisinosto-ohjelman muodossa, 
eurojärjestelmän luottotoimissa vakuutena voidaan käyttää sel
laisia Helleenien tasavallan liikkeeseen laskemia tai täysimääräi
sesti takaamia jälkimarkkinakelpoisia velkainstrumentteja, jotka 
eivät täytä eurojärjestelmässä sovellettavia luottokelpoisuuden 
vähimmäisvaatimuksia, sellaisina kuin ne on täsmennetty suun
taviivojen EKP/2011/14 liitteessä I olevassa 6.3.2 kohdassa vah
vistetuissa tiettyihin jälkimarkkinakelpoisiin omaisuuseriin sovel
lettavissa eurojärjestelmän luotonriskinarvioinnin säännöissä, 
mutta jotka muutoin täyttävät suuntaviivojen EKP/2011/14 liit
teessä I vahvistetut vakuuskelpoisuusehdot. 

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen velkainstrumentit ovat 
vakuuskelpoisia erillistakausten voimassaolon ajan. 

2 artikla 

Voimaantulo 

Tämä päätös tulee voimaan 8 päivänä maaliskuuta 2012. 

Tehty Frankfurt am Mainissa 5 päivänä maaliskuuta 2012. 

EKP:n puheenjohtaja 

Mario DRAGHI

FI 16.3.2012 Euroopan unionin virallinen lehti L 77/19 
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