
AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK HATÁROZATA 

(2012. március 5.) 

a Görög Köztársaság adósságcsere-ajánlatával összefüggésben a Görög Köztársaság által kibocsátott 
vagy teljes mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumentumok elfogadhatóságáról 

(EKB/2012/3) 

(2012/153/EU) 

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA, 

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és 
különösen annak 127. cikke (2) bekezdésének első francia 
bekezdésére, 

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai 
Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 3.1. cikke 
első francia bekezdésére, 12.1. cikkére, 18. cikkére és 34.1. cikke 
második francia bekezdésére, 

tekintettel az eurorendszer monetáris politikai eszközeiről és 
eljárásairól szóló, 2011. szeptember 20-i EKB/2011/14 irány
mutatásra ( 1 ) és különösen annak I. melléklete 1.6., 6.3.1. és 
6.3.2. szakaszára, 

mivel: 

(1) Figyelemmel a pénzügyi piacokon uralkodó rendkívüli 
körülményekre és a Görög Köztársaság által kibocsátott 
vagy garantált értékpapírok szokásos piaci értékelésének 
zavaraira, a Kormányzótanács elfogadta a görög kormány 
által kibocsátott vagy garantált forgalomképes adósság
instrumentumok elfogadhatóságához kapcsolódó átme
neti intézkedésekről szóló, 2010. május 6-i EKB/2010/3 
határozatot ( 2 ). Ez a határozat ideiglenesen felfüggesztette 
az eurorendszer hitelminőségi küszöbökkel kapcsolatos, 
az eurorendszer hitelminősítő rendszerének az egyes 
forgalomképes eszközök hitelminősítésére vonatkozó, 
az EKB/2011/14 iránymutatás I. melléklete 6.3.2. szaka
szának szabályaiban meghatározott minimumkövetelmé
nyeket. Az EKB/2012/2 határozat ( 3 ) hatályon kívül 
helyezte az EKB/2010/3 határozatot az ilyen adósságinst
rumentumok hitelminősítésére a görög kormány által 
kibocsátott vagy garantált forgalomképes adósságinst
rumentumokban a magánszektor részvételével összefüg
gésben történő adósságcsere-ajánlat meghirdetése által 
gyakorolt kedvezőtlen hatás miatt. 

(2) Az euroövezeti állam- és kormányfők és az uniós intéz
mények 2011. július 21-én intézkedéseket jelentettek be 
a görög államháztartás stabilizálására, amelyek körébe 
tartozott az arra irányuló kötelezettségvállalásuk, hogy 
fedezetminőség-javítást nyújtanak a Görög Köztársaság 
által kibocsátott vagy garantált forgalomképes adósság
instrumentumok minőségének alátámasztása érdekében. 
A Kormányzótanács úgy döntött, hogy ezt a fedezetmi
nőség-javítást a Görög Köztársaságnak kell a nemzeti 
központi bankok (NKB-k) javára nyújtania. 

(3) A Kormányzótanács úgy döntött, hogy az eurorendszer 
hitelminőségi küszöbét fel kell függeszteni a Görög 
Köztársaság által kibocsátott vagy teljes mértékben garan
tált és a fedezetminőség-javítás körébe tartozó forgalom
képes adósságinstrumentumok tekintetében, 

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT: 

1. cikk 

A Görög Köztársaság adósságcsere-ajánlatával 
összefüggésben a Görög Köztársaság által kibocsátott 

vagy teljes mértékben garantált forgalomképes 
adósságinstrumentumok elfogadhatósága 

(1) A Görög Köztársaság által kibocsátott vagy teljes 
mértékben garantált, de az eurorendszer hitelminőségi küszö
bökkel kapcsolatos, az egyes forgalomképes eszközök hitelmi
nősítő rendszerében az EKB/2011/14 iránymutatás I. mellékle
tének 6.3.2. szakaszában meghatározott minimumkövetelmé
nyeknek nem megfelelő, de az EKB/2011/14 iránymutatás I. 
mellékletében meghatározott egyéb elfogadhatósági követelmé
nyeket teljesítő forgalomképes adósságinstrumentumok euro
rendszer hitelműveletei tekintetében fedezetként való felhasznál
hatóságának feltétele az, hogy a Görög Köztársaság az NKB- 
knak visszavásárlási rendszer formájában fedezetminőség-javítást 
nyújtson. 

(2) Az (1) bekezdésben említett forgalomképes instrumen
tumok elfogadhatósága a fedezetminőség-javítás időtartamára 
áll fenn. 

2. cikk 

Hatálybalépés 

Ez a határozat 2012. március 8-án lép hatályba. 

Kelt Frankfurt am Mainban, 2012. március 5-én. 

az EKB elnöke 

Mario DRAGHI
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