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EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2016/1041
av den 22 juni 2016
om godtagande av omsättningsbara skuldinstrument som emitterats eller fullt ut garanteras av
Republiken Grekland och om upphävande av beslut (EU) 2015/300 (ECB/2016/18)
ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

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

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

med beaktande av Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2015/510 av den 19 december 2014 om genomförandet av
Eurosystemets penningpolitiska ramverk (ECB/2014/60) (1) (riktlinjen om den allmänna dokumentationen), särskilt
artikel 1.4, avdelningarna I, II, IV, V, VI och VIII i del 4, samt del 6,

med beaktande av riktlinje ECB/2014/31 av den 9 juli 2014 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets
refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas samt om ändring av riktlinje ECB/2007/9 (2), särskilt
artiklarna 1.3 och 8,

med beaktande av Europeiska centralbankens beslut (EU) 2015/774 av den 4 mars 2015 om ett program för köp av den
offentliga sektorns tillgångar på andrahandsmarknaderna (ECB/2015/10) (3), särskilt artikel 3.2, och

av följande skäl:

(1)

Artikel 18.1 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken föreskriver att
Europeiska centralbanken (ECB) och de nationella centralbankerna i de medlemsstater som har euron som valuta
får utföra lånetransaktioner med kreditinstitut och andra marknadsaktörer, varvid lån ska lämnas mot tillfreds
ställande säkerheter.

(2)

Standardkriterierna och minimikriterierna avseende kreditkvalitetströsklar som avgör huruvida tillgångar godtas
som säkerhet vid Eurosystemets penningpolitiska transaktioner framgår av riktlinje (EU) 2015/510
(ECB/2014/60), särskilt artikel 59 och i del 4, avdelning II i denna.

(3)

Enligt artikel 1.4 i riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) får ECB-rådet när som helst ändra de verktyg,
instrument, krav, kriterier och förfaranden som används för att genomföra Eurosystemets penningpolitiska
transaktioner. Enligt artikel 59.6 i riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) förbehåller sig Eurosystemet rätten att
avgöra om en emission, emittent, gäldenär eller borgensman uppfyller Eurosystemets krav på kreditvärdighet
utifrån all information som Eurosystemet bedömer som relevant för att säkerställa ett adekvat skydd för
Eurosystemet.

(4)

Enligt artikel 8.2 i riktlinje ECB/2014/31 gäller Eurosystemets kreditkvalitetströsklar inte för omsättningsbara
skuldinstrument som emitterats eller fullt ut garanteras av staten i euroområdets medlemsstater som omfattas av
ett EU—IMF-program utom i fall då ECB-rådet beslutar att medlemsstaten i fråga inte uppfyller villkoren för det
ekonomiska stödet och/eller det makroekonomiska programmet.

(5)

I februari 2015 konstaterade ECB-rådet att det vid den tidpunkten inte kunde antas att översynen av EU/IMFprogrammet för Republiken Grekland skulle komma att avslutas framgångsrikt. Mot denna bakgrund stadgar

(1) EUT L 91, 2.4.2015, s. 3.
(2) EUT L 240, 13.8.2014, s. 28.
(3) EUT L 121, 14.5.2015, s. 20.
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Europeiska centralbankens beslut (EU) 2015/300 (ECB/2015/6) (1) att Republiken Grekland när det gäller
artikel 6.1 och artikel 8 i riktlinje ECB/2014/31 inte längre ska anses uppfylla ett EU/IMF-program och att
Eurosystemets kreditkvalitetströsklar bör tillämpas avseende sådana omsättningsbara skuldinstrument som
emitterats eller fullt ut garanteras av Republiken Grekland. Den 19 augusti 2015, efter det att euroområdets
stabilitetsfonds (EFSF) stödprogram för Grekland löpt ut, godkände styrelsen för Europeiska stabilitetsmekanismen
(ESM) ett nytt treårigt ekonomiskt stödprogram för Grekland.
(6)

Den första utbetalningen under det nya ESM-programmet gjordes när alla nödvändiga åtgärder vidtagits och
viktiga delmål uppnåtts vilket bidrog till en gradvis stabilisering av den grekiska ekonomin och möjliggjorde en
rekapitalisering av det grekiska banksystemet i slutet av 2015. När de åtgärder som avtalats inom ramen för
programmet för den första granskningen avslutats, godkände ESM-styrelsen den 17 juni 2016 en utbetalning av
det första delbeloppet av den andra utbetalningen enligt programmet. Den första granskningen av ESMprogrammet har alltså avslutats framgångsrikt.

(7)

ECB-rådet har bedömt effekterna av det nya ESM-programmet för Grekland, dess fortsatta genomförande och den
beslutsamhet som de grekiska myndigheterna visat att fullt ut genomföra programmet.

(8)

Utifrån denna bedömning anser ECB-rådet att Republiken Grekland uppfyller villkoren för programmet och har
beslutat att åter godta sådana omsättningsbara skuldinstrument som emitterats eller fullt ut garanteras av
Republiken Grekland vid Eurosystemets penningpolitiska transaktioner. Beslut (EU) 2015/300 (ECB/2015/6) bör
därför upphävas.

(9)

Mot bakgrund av de specifika förutsättningarna vad gäller marknads- och kreditrisken för omsättningsbara
skuldinstrument som emitterats eller fullt ut garanteras av Republiken Grekland har ECB-rådet beslutat att ändra
värderingsavdragen för sådana instrument enligt artikel 8.3 i riktlinje ECB/2014/31.

(10)

I linje med ECB-rådets tidigare ståndpunkt, kommer eventuella köp av omsättningsbara skuldinstrument som
emitterats eller garanteras av Republiken Grekland inom ramen för programmet för köp av den offentliga
sektorns tillgångar på andrahandsmarknaderna (PSPP) att diskuteras vid ett senare tillfälle, och beakta framsteg i
analysen och förstärkningen av den grekiska offentliga skuldens hållbarhet samt andra riskhanteringsaspekter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Godtagande av omsättningsbara skuldinstrument som emitteras eller fullt ut garanteras av
Republiken Grekland
1.

Republiken Grekland ska anses uppfylla ett EU/IMF-program.

2.
Eurosystemets minimikrav för kreditkvalitetströsklar, såsom framgår av riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60),
särskilt i artikel 59 och i del 4 i denna, ska inte gälla för omsättningsbara skuldinstrument som emitteras eller fullt ut
garanteras av Republiken Grekland.

Artikel 2
Värderingsavdrag för omsättningsbara skuldinstrument som emitteras eller fullt ut garanteras av
Republiken Grekland
Omsättningsbara skuldinstrument som emitterats eller fullt ut garanteras av Republiken Grekland ska omfattas av de
specifika värderingsavdrag som framgår av bilagan till detta beslut.
(1) Europeiska centralbankens beslut (EU) 2015/300 av den 10 februari 2015 om godtagande av omsättningsbara skuldinstrument som
emitteras eller fullt ut garanteras av Republiken Grekland (ECB/2015/6) (EUT L 53, 25.2.2015, s. 29).
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Artikel 3
Köp inom ramen för PSPP
Köp av omsättningsbara skuldinstrument som emitterats eller fullt ut garanteras av staten i Republiken Grekland enligt
beslut (EU) 2015/774 (ECB/2015/10) ska genomföras — i linje med artikel 5.3 i det beslutet och inom de ramar som
ECB-rådet fastställer i enlighet därmed — efter det att ECB-rådet gjort en positiv bedömning av framsteg i analysen och
förstärkningen av den grekiska offentliga skuldens hållbarhet samt andra riskhanteringsaspekter.
Artikel 4
Upphävande
Beslut (EU) 2015/300 (ECB/2015/6) upphävs härmed.
Artikel 5
Slutbestämmelser
1.

Detta beslut träder i kraft den 29 juni 2016.

2.
Om det förekommer diskrepanser mellan detta beslut, beslut (EU) 2015/774 (ECB/2015/10) och någon av
riktlinjerna (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) och ECB/2014/31, såsom dessa har genomförts på nationell nivå av de
nationella centralbankerna i de medlemsstater som har euron som valuta, ska detta beslut ges tolkningsföreträde.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 22 juni 2016.
Mario DRAGHI

ECB:s ordförande
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BILAGA
VÄRDERINGSAVDRAG FÖR OMSÄTTNINGSBARA SKULDINSTRUMENT SOM EMITTERAS ELLER FULLT
UT GARANTERAS AV REPUBLIKEN GREKLAND

Statsobligationer

Statligt garanterade bankobligationer och statligt
garanterade företagsobligationer från icke-finansi
ella företag

Återstående löptid (år)

Värderingsavdrag för
instrument med fast
kupong eller rörlig ränta

Värderingsavdrag för
nollkupongare

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

Återstående löptid (år)

Värderingsavdrag för
instrument med fast
kupong eller rörlig ränta

Värderingsavdrag för
nollkupongare

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

