
BESLUIT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK 

van 5 maart 2012 

inzake de beleenbaarheid van verhandelbare schuldbewijzen die door de Helleense Republiek 
worden uitgegeven of volledig worden gegarandeerd in de context van het aanbod van de 

Helleense Republiek tot schuldenruil 

(ECB/2012/3) 

(2012/153/EU) 

DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK, 

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie, inzonderheid het eerste streepje van artikel 127, lid 2, 

Gezien de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken 
en van de Europese Centrale Bank, inzonderheid het eerste 
streepje van artikel 3.1, artikel 12.1, artikel 18 en het tweede 
streepje van artikel 34.1, 

Gezien Richtsnoer ECB/2011/14 van 20 september 2011 be
treffende monetaire beleidsinstrumenten en -procedures van het 
Eurosysteem ( 1 ), en met name de secties 1.6, 6.3.1 en 6.3.2 van 
bijlage I, 

Overwegende hetgeen volgt: 

(1) Gezien de uitzonderlijke omstandigheden op de financi
ële markten en de verstoring van de normale beoordeling 
door de markt van door de Helleense Republiek uitgege
ven of gegarandeerde effecten, heeft de Raad van bestuur 
Besluit ECB/2010/3 van 6 mei 2010 inzake tijdelijke 
maatregelen betreffende door de Griekse regering uitge
geven of gegarandeerde verhandelbare schuldbewijzen ( 2 ) 
vastgesteld. Dit besluit schortte de minimumvereisten van 
kredietkwaliteitsdrempels van het Eurosysteem, zoals 
vastgelegd in de regels van het kredietbeoordelingskader 
van het Eurosysteem voor bepaalde verhandelbare activa 
in sectie 6.3.2 van bijlage I bij Richtsnoer ECB/2011/14, 
tijdelijk op. Besluit ECB/2012/2 ( 3 ) trok Besluit 
ECB/2010/3 in vanwege de negatieve impact op de kre
dietratings voor die schuldbewijzen veroorzaakt door het 
in de context van de betrokkenheid van de particuliere 
sector gedane aanbod tot schuldenruil aan de houders 
van door de Griekse regering uitgegeven of gegaran
deerde verhandelbare schuldbewijzen. 

(2) Op 21 juli 2011 kondigden de staatshoofden en rege
ringsleiders van het eurogebied en de instellingen van de 
Unie maatregelen aan om de Griekse overheidsfinanciën 
te stabiliseren, waaronder hun vastbeslotenheid tot on
derpandversterking om de kwaliteit van door de Hel
leense Republiek uitgegeven of gegarandeerde verhandel
bare schuldbewijzen te verhogen. De Raad van bestuur 

heeft besloten dat die onderpandversterking door de Hel
leense Republiek ten behoeve van de nationale centrale 
banken (NCB’s) dient te worden verstrekt. 

(3) De Raad van bestuur heeft besloten dat de kredietkwali
teitsdrempel van het Eurosysteem met betrekking tot 
door de Helleense Republiek uitgegeven of volledig gega
randeerde onder de onderpandversterking vallende ver
handelbare schuldbewijzen dient te worden opgeschort, 

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD: 

Artikel 1 

Beleenbaarheid van verhandelbare schuldbewijzen die door 
de Helleense Republiek worden uitgegeven of volledig 
worden gegarandeerd in de context van het aanbod van 

de Helleense Republiek tot schuldenruil 

1. Het gebruik van door de Helleense Republiek uitgegeven 
of volledig gegarandeerde verhandelbare schuldbewijzen als on
derpand voor krediettransacties van het Eurosysteem, die niet 
voldoen aan de minimumvereisten van kredietkwaliteitsdrem
pels van het Eurosysteem, zoals vastgelegd in de regels van 
het kredietbeoordelingskader van het Eurosysteem voor be
paalde verhandelbare activa in sectie 6.3.2 van bijlage I bij 
Richtsnoer ECB/2011/14, terwijl wel wordt voldaan aan de 
overige in bijlage I bij Richtsnoer ECB/2011/14 vastgelegde 
beleenbaarheidsvereisten, geschiedt op voorwaarde dat de Hel
leense Republiek NCB’s een onderpandversterking verstrekt in 
de vorm van een terugkoopprogramma. 

2. De in lid 1 genoemde verhandelbare schuldbewijzen blij
ven tot het einde van de onderpandversterking beleenbaar. 

Artikel 2 

Inwerkingtreding 

Dit besluit treedt in werking op 8 maart 2012. 

Gedaan te Frankfurt am Main, 5 maart 2012. 

De president van de ECB 

Mario DRAGHI
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