
EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT 

av den 5 mars 2012 

om godtagande av omsättningsbara skuldinstrument som emitterats eller fullt ut garanteras av 
Republiken Grekland i samband med Republiken Greklands erbjudande om skuldbyte 

(ECB/2012/3) 

(2012/153/EU) 

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT 

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt, särskilt artikel 127.2 första strecksatsen, 

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet 
och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 3.1 första streck
satsen, artikel 12.1, artikel 18 samt artikel 34.1 andra streck
satsen, 

med beaktande av riktlinje ECB/2011/14 av den 20 september 
2011 om Eurosystemets penningpolitiska instrument och för
faranden ( 1 ), särskilt avsnitt 1.6, 6.3.1 samt 6.3.2 i bilaga I, och 

av följande skäl: 

(1) Mot bakgrund av den exceptionella situationen på finans
marknaderna och att marknaderna inte värderade vär
depapper som emitterats eller garanteras av Republiken 
Grekland på ett normalt sätt, antog ECB-rådet beslut 
ECB/2010/3 av den 6 maj 2010 om tillfälliga åtgärder 
som rör godtagande av omsättningsbara skuldinstrument 
som emitteras eller garanteras av grekiska staten ( 2 ). Detta 
beslut upphävde tillfälligt Eurosystemets minimikrav för 
kreditkvalitetströsklar, såsom framgår av Eurosystemets 
ramverk för kreditbedömning av vissa omsättningsbara 
tillgångar i bilaga I punkt 6.3.2 i riktlinje ECB/2011/14. 
Beslut ECB/2012/2 ( 3 ) upphävde beslut ECB/2010/3 på 
grund av den negativa effekt på kreditbedömningen för 
sådana skuldinstrument som var följden av beslutet att, 
med avseende på deltagandet från den privata sektorn, 
initiera ett erbjudande om skuldbyte riktat till innehavare 
av omsättningsbara skuldinstrument som emitterats eller 
garanteras av grekiska staten. 

(2) Den 21 juli 2011 offentliggjorde euroområdets stats- och 
regeringschefer samt unionens institutioner åtgärder för 
att stabilisera Greklands offentliga finanser, vilket bl.a. 
omfattade deras stöd för att tillhandahålla förbättrade 
säkerheter för att stärka kvaliteten på omsättningsbara 
skuldinstrument som emitterats eller garanteras av Repu
bliken Grekland. ECB-rådet har beslutat att sådana för
bättrade säkerheter ska tillhandahållas av Republiken 
Grekland till förmån för de nationella centralbankerna. 

(3) ECB-rådet har beslutat att Eurosystemets kreditkvalitets
trösklar tillfälligt bör upphävas avseende sådana omsätt
ningsbara skuldinstrument som emitterats eller fullt ut 
garanteras av Republiken Grekland och som omfattas 
av de förbättrade säkerheterna. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 

Artikel 1 

Godtagande av omsättningsbara skuldinstrument som 
emitterats eller fullt ut garanteras av Republiken 
Grekland i samband med Republiken Greklands 

erbjudande om skuldbyte 

1. För att omsättningsbara skuldinstrument som emitterats 
eller fullt ut garanteras av Republiken Grekland, men som 
inte uppfyller Eurosystemets minimikrav för kreditkvalitetströsk
lar, ska få användas som säkerhet vid Eurosystemets penning
politiska transaktioner i enlighet med Eurosystemets ramverk 
för kreditbedömning av vissa omsättningsbara tillgångar i bilaga 
I punkt 6.3.2 i riktlinje ECB/2011/14 om de uppfyller övriga 
krav som framgår i bilaga I i riktlinje ECB/2011/14, krävs att 
Republiken Grekland tillhandahåller de nationella centralban
kerna en förbättrad säkerhet i form av återköpsavtal. 

2. De omsättningsbara skuldinstrument som avses i punkt 1 
ska godtas under den tid som den förbättrade säkerheten är 
giltig. 

Artikel 2 

Ikraftträdande 

Detta beslut träder i kraft den 8 mars 2012. 

Utfärdat i Frankfurt am Main den 5 mars 2012. 

Mario DRAGHI 
ECB:s ordförande

SV 16.3.2012 Europeiska unionens officiella tidning L 77/19 
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