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AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK HATÁROZATA
(2012. február 27.)
a görög kormány által kibocsátott vagy garantált forgalomképes adósságinstrumentumok
elfogadhatóságához kapcsolódó átmeneti intézkedésekről szóló EKB/2010/3 határozat hatályon
kívül helyezéséről
(EKB/2012/2)
(2012/133/EU)
hitelminőségi küszöbének a görög kormány által kibocsá
tott, illetve a Görörgországban letelepedett jogalanyok
által kibocsátott és a görög kormány által teljes
mértékben garantált forgalomképes eszközök hitelminő
sítésére vonatkozó minimumkövetelményeit.

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és
különösen annak 127. cikke (2) bekezdésének első francia
bekezdésére,
tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai
Központi Bank Alapokmányára (a továbbiakban: a KBER
Alapokmánya) és különösen annak 12.1. cikkére, valamint a
34.1. cikkének második francia bekezdésére, a 3.1. cikk első
francia bekezdésével és a 18.2. cikkével együttesen,

(4)

A Görög Köztársaság a magánszektor közreműködésével
összefüggésben döntött a görög kormány által kibocsá
tott, forgalomképes adósságinstrumentumok tulajdonosai
számára adósságcsere-ajánlat meghirdetéséről.

mivel:

(5)

A görög kormány e döntése további kedvezőtlen hatást
gyakorol a görög kormány által kibocsátott, vagy a
Görögországban letelepedett jogalanyok által kibocsátott
és a görög kormány által teljes mértékben garantált
forgalomképes adósságinstrumentumok eurorendszer
monetáris politikai műveleteiben fedezetként való elfo
gadhatóságára.

(6)

Az EKB/2010/3 határozatot hatályon kívül kell helyezni,

(1)

(2)

(3)

A KBER Alapokmányának 18.1. cikkében foglaltak
alapján az Európai Központi Bank („EKB”) és az eurót
bevezetett tagállamok nemzeti központi bankjai hitelmű
veleteket végezhetnek hitelintézetekkel és más piaci
szereplőkkel megfelelő fedezet mellett történő hitel
nyújtás révén. Az eurorendszer monetáris politikai műve
leteihez elfogadható fedezetre vonatkozó egyes követel
mények az eurorendszer monetáris politikai eszközeiről
és eljárásairól szóló, 2011. szeptember 20-i
EKB/2011/14 iránymutatás (1) I. számú mellékletében
kerültek meghatározásra (a továbbiakban: általános doku
mentáció).
Az általános dokumentáció 1.6. szakaszában foglaltak
alapján az EKB Kormányzótanácsa az eurorendszer
monetáris politikai műveletei végrehajtásának eszközeit,
feltételeit, követelményeit és eljárásait bármikor megvál
toztathatja. Az általános dokumentáció 6.3.1. szaka
szában foglaltak alapján az eurorendszer fenntartja
magának a jogot, hogy az általa relevánsnak tartott
bármely információ alapján meghatározza, hogy egy
kibocsátás, kibocsátó, adós vagy garanciavállaló
megfelel-e a magas hitelminőségi követelményeknek.
A görög kormány által kibocsátott vagy garantált forga
lomképes adósságinstrumentumok elfogadhatóságához
kapcsolódó átmeneti intézkedésekről szóló, 2010.
május 6-i EKB/2010/3 határozat (2) ideiglenesen – rend
kívüli intézkedésként – felfüggesztette az eurorendszer

(1) HL L 331., 2011.12.14., 1. o.
(2) HL L 117., 2010.5.11., 102. o.

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk
Az EKB/2010/3 határozat hatályon kívül helyezése
Az EKB/2010/3 határozat ezennel hatályát veszti.
2. cikk
Hatálybalépés
Ez a határozat 2012. február 28-án lép hatályba.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2012. február 27-én.
az EKB elnöke
Mario DRAGHI

