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SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2016/1041
z dne 22. junija 2016
o primernosti tržnih dolžniških instrumentov, ki jih je izdala ali zanje v celoti jamči Helenska
republika, in razveljavitvi Sklepa (EU) 2015/300 (ECB/2016/18)
SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti prve alinee člena 127(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti prve alinee člena 3.1,
člena 12.1, člena 18 in druge alinee člena 34.1 Statuta,

ob upoštevanju Smernice Evropske centralne banke (EU) 2015/510 z dne 19. decembra 2014 o izvajanju okvira
denarne politike Eurosistema (ECB/2014/60) (1) (Smernica o splošni dokumentaciji) ter zlasti člena 1(4), naslovov I, II,
IV, V, VI in VIII dela 4 in dela 6 Smernice,

ob upoštevanju Smernice ECB/2014/31 z dne 9. julija 2014 o dodatnih začasnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi
operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja ter o spremembi Smernice ECB/2007/9 (2) ter zlasti člena 1(3)
in člena 8 Smernice,

ob upoštevanju Sklepa Evropske centralne banke (EU) 2015/774 z dne 4. marca 2015 o programu nakupa vrednostnih
papirjev javnega sektorja na sekundarnih trgih (ECB/2015/10) (3) in zlasti člena 3(2) Sklepa,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 18.1 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke lahko Evropska
centralna banka (ECB) in nacionalne centralne banke držav članic, katerih valuta je euro, sklepajo kreditne posle s
kreditnimi institucijami in drugimi udeleženci na trgu na podlagi ustreznega zavarovanja posojil.

(2)

Standardni kriteriji in minimalne zahteve glede pragov kreditne kvalitete za ugotovitev primernosti tržnega
finančnega premoženja kot zavarovanja za namene operacij denarne politike Eurosistema so določeni v Smernici
(EU) 2015/510 (ECB/2014/60) ter zlasti v členu 59 in naslovu II dela 4 navedene smernice.

(3)

V skladu s členom 1(4) Smernice (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) lahko Svet ECB kadar koli spremeni orodja,
instrumente, zahteve, kriterije in postopke za izvajanje operacij denarne politike Eurosistema. V skladu s
členom 59(6) Smernice (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) si Eurosistem pridržuje pravico, da na podlagi vseh
informacij, ki so lahko po mnenju Eurosistema pomembne za zagotovitev ustrezne zaščite Eurosistema pred
tveganjem, ugotovi, ali izdaja, izdajatelj, dolžnik ali garant izpolnjuje zahteve Eurosistema glede kreditne kvalitete.

(4)

Člen 8(2) Smernice ECB/2014/31 določa, da se Eurosistemovi pragovi kreditne kvalitete ne uporabljajo za tržne
dolžniške instrumente, ki so jih izdale ali zanje v celoti jamčijo institucionalne enote centralnih ravni držav članic,
katerih valuta je euro, kjer poteka program Evropske unije/Mednarodnega denarnega sklada, razen če Svet ECB
odloči, da zadevna država članica ne spoštuje pogojev finančne podpore in/ali makroekonomskega programa.

(5)

Svet ECB je februarja 2015 sklenil, da ni mogoče šteti, da je pregled programa finančne pomoči Evropske
unije/Mednarodnega denarnega sklada za Helensko republiko, ki je takrat potekal, uspešno zaključen. Zato je bilo
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s Sklepom Evropske centralne banke (EU) 2015/300 (ECB/2015/6) (1) določeno, da se več ne šteje, da Helenska
republika spoštuje program Evropske unije/Mednarodnega denarnega sklada za namene člena 6(1) in člena 8
Smernice ECB/2014/31, ter da se za tržne dolžniške instrumente, ki jih izdaja ali zanje v celoti jamči Helenska
republika, uporabljajo Eurosistemovi pragovi kreditne kvalitete. Po izteku programa finančne pomoči evropskega
instrumenta za finančno stabilnost (EFSF) za Grčijo je svet guvernerjev evropskega mehanizma za stabilnost
(EMS) 19. avgusta 2015 odobril nov triletni program finančne pomoči Grčiji.
(6)

Prvi obrok v okviru novega programa EMS je bil izplačan, ko so bili sprejeti vsi potrebni ukrepi in doseženi vsi
potrebni mejniki, ki so podprli postopno stabilizacijo grškega gospodarstva in omogočili dokapitalizacijo grškega
bančnega sistema ob koncu leta 2015. Po izvedbi predhodnih ukrepov, dogovorjenih v okviru programa za prvi
pregled, je svet direktorjev EMS 17. junija 2016 odobril izplačilo prvega dela drugega obroka programa. Prvi
pregled programa EMS se je tako uspešno zaključil.

(7)

Svet ECB je ocenil učinke novega programa EMS za Grčijo, njegovo neprekinjeno izvajanje in zavezanost grških
organov, da ga v celoti izvedejo.

(8)

Na podlagi zgoraj navedene ocene Svet ECB meni, da Helenska republika spoštuje pogoje programa, in je odločil,
da so tržni dolžniški instrumenti, ki jih je izdala ali zanje v celoti jamči Helenska republika, ponovno primerni za
operacije denarne politike Eurosistema. Zato je treba Sklep (EU) 2015/300 (ECB/2015/6) razveljaviti.

(9)

Glede na posebne pogoje v zvezi s tržnim in kreditnim tveganjem pri tržnih dolžniških instrumentih, ki jih je
izdala ali zanje v celoti jamči Helenska republika, je Svet ECB odločil, da revidira seznam odbitkov, ki se
uporabljajo za te instrumente v skladu s členom 8(3) Smernice ECB/2014/31.

(10)

V skladu s preteklimi razpravami Sveta ECB se bodo morebitni nakupi tržnih dolžniških instrumentov, ki jih je
izdala ali zanje v celoti jamči Helenska republika, v okviru programa nakupa vrednostnih papirjev javnega
sektorja na sekundarnih trgih proučili pozneje, ob upoštevanju napredka pri analiziranju in krepitvi vzdržnosti
javnega dolga Grčije ter drugih vidikov obvladovanja tveganj –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1
Primernost tržnih dolžniških instrumentov, ki jih je izdala ali zanje v celoti jamči Helenska
republika
1.

Šteje se, da Helenska republika spoštuje program Evropske unije/Mednarodnega denarnega sklada.

2.
Za tržne dolžniške instrumente, ki jih je izdala ali zanje v celoti jamči Helenska republika, se ne uporabljajo
minimalne zahteve Eurosistema glede pragov kreditne kvalitete, kakor so določene v Smernici (EU) 2015/510
(ECB/2014/60) ter zlasti v členu 59 in delu 4 navedene smernice.

Člen 2
Seznam odbitkov, ki se uporabljajo za tržne dolžniške instrumente, ki jih je izdala ali zanje v celoti
jamči Helenska republika
Za tržne dolžniške instrumente, ki jih je izdala ali zanje v celoti jamči Helenska republika, se uporabljajo posebni
odbitki, določeni v Prilogi k temu sklepu.
(1) Sklep Evropske centralne banke (EU) 2015/300 z dne 10. februarja 2015 o primernosti tržnih dolžniških instrumentov, ki jih izdaja ali
zanje v celoti jamči Helenska republika (ECB/2015/6) (UL L 53, 25.2.2015, str. 29).
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Člen 3
Nakupi v okviru programa nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja na sekundarnih trgih
Nakupi tržnih dolžniških instrumentov, ki jih je izdala ali zanje v celoti jamči Helenska republika, v skladu s Sklepom
(EU) 2015/774 (ECB/2015/10) se izvajajo – v skladu s členom 5(3) navedenega sklepa in v okviru omejitev, ki jih določi
Svet ECB v skladu z navedenim členom – po tem, ko Svet ECB pozitivno oceni napredek pri analiziranju in krepitvi
vzdržnosti javnega dolga Grčije ter druge vidike obvladovanja tveganj.
Člen 4
Razveljavitev
Sklep (EU) 2015/300 (ECB/2015/6) se razveljavi.
Člen 5
Končni določbi
1.

Ta sklep začne veljati 29. junija 2016.

2.
V primeru razhajanj med tem sklepom, Sklepom (EU) 2015/774 (ECB/2015/10) in Smernico (EU) 2015/510
(ECB/2014/60) ali Smernico ECB/2014/31, kakor ju nacionalne centralne banke držav članic, katerih valuta je euro,
izvedejo na nacionalni ravni, prevlada ta sklep.

V Frankfurtu na Majni, 22. junija 2016
Predsednik ECB
Mario DRAGHI

28.6.2016

SL

Uradni list Evropske unije

L 169/17

PRILOGA
SEZNAM ODBITKOV, KI SE UPORABLJAJO ZA TRŽNE DOLŽNIŠKE INSTRUMENTE, KI JIH JE IZDALA ALI
ZANJE V CELOTI JAMČI HELENSKA REPUBLIKA

Državne obveznice

Bančne obveznice, za katere jamči država, in obve
znice nefinančnih družb, za katere jamči država

Preostala zapadlost (leta)

Odbitki pri obveznicah
s fiksnimi in variabil
nimi kuponi

Odbitki pri brezkupon
skih obveznicah

0–1

15,0

15,0

1–3

33,0

35,5

3–5

45,0

48,5

5–7

54,0

58,5

7–10

56,0

62,0

> 10

57,0

71,0

Preostala zapadlost (leta)

Odbitki pri obveznicah
s fiksnimi in variabil
nimi kuponi

Odbitki pri brezkupon
skih obveznicah

0–1

23,0

23,0

1–3

42,5

45,0

3–5

55,5

59,0

5–7

64,5

69,5

7–10

67,0

72,5

> 10

67,5

81,0

