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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 27ης Φεβρουαρίου 2012
για την κατάργηση της απόφασης ΕΚΤ/2010/3 σχετικά με προσωρινά μέτρα που αφορούν την
καταλληλότητα των εμπορεύσιμων χρεογράφων που εκδίδει ή εγγυάται η ελληνική κυβέρνηση
(ΕΚΤ/2012/2)
(2012/133/ΕΕ)
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

μέτρο, τις ελάχιστες απαιτήσεις του Ευρωσυστήματος για τα
όρια πιστοληπτικής διαβάθμισης που εφαρμόζονται στα
εμπορεύσιμα χρεόγραφα τα οποία εκδίδονται από την ελλη
νική κυβέρνηση ή από οντότητες εγκατεστημένες
στην Ελλάδα και τα οποία εγγυάται πλήρως η ελληνική
κυβέρνηση.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 127 παράγραφος 2 πρώτη περίπτωση,
Έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος
Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (εφε
ξής το «καταστατικό του ΕΣΚΤ»), και ιδίως το άρθρο 12.1 και το
άρθρο 34.1 δεύτερη περίπτωση, σε συνδυασμό με το άρθρο 3.1
πρώτη περίπτωση και το άρθρο 18.2,

(4)

Η Ελληνική Δημοκρατία αποφάσισε να κινήσει διαδικασία
προσφοράς για την ανταλλαγή χρέους, στο πλαίσιο της
συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα, απευθυνόμενη σε κατόχους
εμπορεύσιμων χρεογράφων έκδοσης της ελληνικής κυβέρνη
σης.

(5)

Η ως άνω απόφαση της Ελληνικής Δημοκρατίας επηρέασε
περαιτέρω, και δη αρνητικά, την καταλληλότητα των εμπο
ρεύσιμων χρεογράφων τα οποία εκδίδονται από την ελληνική
κυβέρνηση ή από οντότητες εγκατεστημένες στην Ελλάδα
και τα οποία εγγυάται πλήρως η ελληνική κυβέρνηση,
όσον αφορά τη χρήση τους ως ασφαλειών για τις πράξεις
του Ευρωσυστήματος.

(6)

Η απόφαση ΕΚΤ/2010/3 θα πρέπει να καταργηθεί,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 18.1 του καταστατικού του ΕΣΚΤ, η
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και οι εθνικές κεντρικές
τράπεζες των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ μπορούν να
διενεργούν πιστοδοτικές και πιστοληπτικές πράξεις με πιστω
τικά ιδρύματα και άλλους φορείς της αγοράς, με επαρκή
ασφάλεια προκειμένου για δάνεια. Τα κριτήρια καθορισμού
της καταλληλότητας των ασφαλειών για τους σκοπούς των
πράξεων νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος προ
βλέπονται στο παράρτημα Ι της κατευθυντήριας γραμμής
ΕΚΤ/2011/14, της 20ής Σεπτεμβρίου 2011, σχετικά με τα
μέσα και τις διαδικασίες νομισματικής πολιτικής του Ευρω
συστήματος (1) (εφεξής αναφερόμενης ως «γενική τεκμηρίω
ση»).
Σύμφωνα με την ενότητα 1.6 της γενικής τεκμηρίωσης, το
διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ μπορεί οποτεδήποτε να τρο
ποποιεί τα μέσα, τους όρους, τα κριτήρια και τις διαδικασίες
διενέργειας των πράξεων νομισματικής πολιτικής του Ευρω
συστήματος. Σύμφωνα με την ενότητα 6.3.1 της γενικής
τεκμηρίωσης, το Ευρωσύστημα διατηρεί το δικαίωμα να απο
φαίνεται, με βάση οποιεσδήποτε συναφείς κατά την κρίση
του πληροφορίες, αν ορισμένη έκδοση, ορισμένος εκδότης,
οφειλέτης ή εγγυητής πληροί τα κριτήρια υψηλής πιστολη
πτικής διαβάθμισης που το ίδιο απαιτεί.
Η απόφαση ΕΚΤ/2010/3, της 6ης Μαΐου 2010, σχετικά με
προσωρινά μέτρα που αφορούν την καταλληλότητα των
εμπορεύσιμων χρεογράφων που εκδίδει ή εγγυάται η ελλη
νική κυβέρνηση (2) ανέστειλε προσωρινά, ως εξαιρετικό

(1) ΕΕ L 331 της 14.12.2011, σ. 1.
(2) ΕΕ L 117 της 11.5.2010, σ. 102.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Κατάργηση της απόφασης ΕΚΤ/2010/3
Η απόφαση ΕΚΤ/2010/3 καταργείται.
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει στις 28 Φεβρουαρίου 2012.

Φρανκφούρτη, 27 Φεβρουαρίου 2012.
Ο πρόεδρος της ΕΚΤ
Mario DRAGHI

