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par Grieķijas Republikas emitētu vai pilnībā garantētu tirgojamu parāda instrumentu atbilstību 
Grieķijas Republikas parāda apmaiņas priekšlikuma kontekstā 
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(2012/153/ES) 

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME, 

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši 
tā 127. panta 2. punkta pirmo ievilkumu, 

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas 
Centrālās bankas Statūtus un jo īpaši to 3.1. panta pirmo ievil
kumu, 12.1. pantu, 18. pantu un 34.1. panta otro ievilkumu, 

ņemot vērā 2011. gada 20. septembra Pamatnostādni 
ECB/2011/14 par Eurosistēmas monetārās politikas instrumen
tiem un procedūrām ( 1 ) un jo īpaši tās I pielikuma 1.6., 6.3.1. 
un 6.3.2. sadaļu, 

tā kā: 

(1) Finanšu tirgū valdošo ārkārtas apstākļu un Grieķijas 
Republikas emitēto vai garantēto vērtspapīru normāla 
tirgus novērtējuma traucējumu dēļ ECB Padome pieņēma 
2010. gada 6. maija Lēmumu ECB/2010/3 par pagaidu 
pasākumiem, kas saistīti ar Grieķijas valdības emitētu vai 
garantētu parāda instrumentu atbilstību ( 2 ). Šis lēmums 
uz laiku apturēja Eurosistēmas obligātās prasības kredīt
spējas slieksnim, kas Pamatnostādnes ECB/2011/14 I 
pielikuma 6.3.2. sadaļā izklāstītas Eurosistēmas kredītno
vērtējuma sistēmas noteikumos tirgojamiem aktīviem. 
Lēmums ECB/2012/2 ( 3 ) atcēla Lēmumu ECB/2010/3 
tās negatīvās ietekmes dēļ, ko uz šādiem parāda instru
mentiem piešķirtajiem kredīttreitingiem atstāj parāda 
apmaiņas priekšlikuma izteikšana Grieķijas valdības 
emitētu vai garantētu tirgojamu parāda instrumentu turē
tājiem privātā sektora iesaistes kontekstā. 

(2) 2011. gada 21. jūlijā euro zonas valstu vai valdību vadī
tāji un Savienības iestāžu vadītāji paziņoja par pasāku
miem Grieķijas valsts finanšu stabilizācijai, t. sk. savu 
apņemšanos sniegt papildu nodrošinājumu, lai veicinātu 
Grieķijas Republikas emitētu vai garantētu tirgojamu 
parāda instrumentu kvalitāti. ECB Padome nolēmusi, ka 
šādu papildu nodrošinājumu par labu nacionālajām 
centrālajām bankām (NCB) sniegs Grieķijas Republika. 

(3) ECB Padome nolēmusi, ka Eurosistēmas kredītspējas 
sliekšņa piemērošana jāaptur attiecībā uz Grieķijas 
Republikas emitētiem vai pilnībā garantētiem tirgojamiem 
parāda instrumentiem, uz kuriem attiecas papildu nodro 
šinājums, 

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU. 

1. pants 

Grieķijas valdības emitētu vai pilnībā garantētu tirgojamu 
parāda instrumentu atbilstība Grieķijas Republikas parāda 

apmaiņas priekšlikuma kontekstā 

1. Grieķijas valdības emitētu vai pilnībā garantētu tirgojamu 
parāda instrumentu, kuri neatbilst Eurosistēmas obligātajām 
prasībām kredītspējas slieksnim, kas Pamatnostādnes 
ECB/2011/14 I pielikuma 6.3.2. sadaļā izklāstītas Eurosistēmas 
kredītnovērtējuma sistēmas noteikumos tirgojamiem aktīviem, 
bet kuri atbilst citiem Pamatnostādnes ECB/2011/14 I pielikumā 
izklāstītajiem atbilstības noteikumiem, izmantošana par nodro 
šinājumu Eurosistēmas kredītoperācijās ir atkarīga no tā, vai 
Grieķijas Republika NCB sniedz papildu nodrošinājumu atpir
kšanas programmas veidā. 

2. Šī panta 1. punktā minētie tirgojamie parāda instrumenti 
turpina būt atbilstīgi tik ilgi, kamēr ir spēkā papildu nodrošinā
jums. 

2. pants 

Stāšanās spēkā 

Šis lēmums stājas spēkā 2012. gada 8. martā. 

Frankfurtē pie Mainas, 2012. gada 5. martā 

ECB prezidents 
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