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ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY
ze dne 27. února 2012,
kterým se zrušuje rozhodnutí ECB/2010/3 o dočasných opatřeních týkajících se způsobilosti
obchodovatelných dluhových nástrojů vydaných nebo zaručených řeckou vládou
(ECB/2012/2)
(2012/133/EU)
byla dočasně pozastavena účinnost minimálních poža
davků Eurosystému na práh úvěrové kvality ve vztahu
k obchodovatelným dluhovým nástrojům vydaným
řeckou vládou nebo vydaným subjekty usazenými
v Řecku a plně zaručeným řeckou vládou.

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména
na čl. 127 odst. 2 první odrážku této smlouvy,
s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank
a Evropské centrální banky (dále jen „statut ESCB“), a zejména
na článek 12.1 a čl. 34.1 druhou odrážku ve spojení s čl. 3.1
první odrážkou a článkem 18.2 tohoto statutu,

(4)

Řecká republika se v souvislosti se zapojením soukro
mého sektoru rozhodla nabídnout držitelům obchodova
telných dluhových nástrojů vydaných řeckou vládou
výměnu těchto dluhových nástrojů.

vzhledem k těmto důvodům:

(5)

Uvedené rozhodnutí Řecké republiky má další nepříznivý
vliv na dostatečnost obchodovatelných dluhových
nástrojů vydaných řeckou vládou nebo vydaných
subjekty usazenými v Řecku a plně zaručených řeckou
vládou jako zajištění při operacích Eurosystému.

(6)

Rozhodnutí ECB/2010/3 by mělo být zrušeno,

(1)

(2)

Podle článku 18.1 statutu ESCB mohou Evropská
centrální banka (ECB) a národní centrální banky člen
ských států, jejichž měnou je euro, provádět úvěrové
operace s úvěrovými institucemi a ostatními účastníky
trhu s tím, že úvěry jsou dostatečně zajištěny. Kritéria,
podle kterých se určuje způsobilost zajištění pro účely
operací měnové politiky Eurosystému, jsou stanovena
v příloze I obecných zásad ECB/2011/14 ze dne 20. září
2011 o nástrojích a postupech měnové politiky Eurosys
tému (1) (dále jen „obecná dokumentace“).
Podle oddílu 1.6 obecné dokumentace může Rada guver
nérů ECB kdykoli měnit nástroje, podmínky, kritéria
a postupy provádění operací měnové politiky Eurosys
tému. Podle oddílu 6.3.1 obecné dokumentace si Euro
systém vyhrazuje právo určit, zda emise, emitent, dlužník
nebo ručitel splňují jeho požadavky na vysoké úvěrové
standardy na základě jakýchkoli informací, které pova
žuje za relevantní.

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Zrušení rozhodnutí ECB/2010/3
Rozhodnutí ECB/2010/3 se zrušuje.
Článek 2
Vstup v platnost
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 28. února 2012.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 27. února 2012.
(3)

Rozhodnutí ECB/2010/3 ze dne 6. května 2010 o dočas
ných opatřeních týkajících se způsobilosti obchodovatel
ných dluhových nástrojů vydaných nebo zaručených
řeckou vládou (2) bylo výjimečným opatřením, kterým

(1) Úř. věst. L 331, 14.12.2011, s. 1.
(2) Úř. věst. L 117, 11.5.2010, s. 102.
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