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DEĊIŻJONI TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW
tas-27 ta’ Frar 2012
li tħassar Deċiżjoni BĊE/2010/3 dwar miżuri temporanji marbutin mal-eliġibbiltà ta’ strumenti ta’
dejn għas-suq maħruġin jew iggarantiti mill-Gvern Grieg
(BĊE/2012/2)
(2012/133/UE)
għas-suq maħruġin jew iggarantiti mill-Gvern Grieg (2)
issospendiet b’mod temporanju, bala miżura eċċezzjonali,
ir-rekwiżiti minimi tal-Eurosistema għal-limiti tal-kwalità
tal-kreditu applikabbli għal strumenti ta’ dejn għas-suq
maħruġin mill-Gvern Grieg jew maħruġin minn entitajiet
stabbiliti fil-Greċja u ggarantiti bis-sħiħ mill-Gvern Grieg.

L-KUNSILL GOVERNATTIV TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni
Ewropea, u partikolarment l-ewwel inċiż tal-Artikolu 127(2)
tiegħu,
Wara li kkunsidra l-Istatut tas-Sistema Ewropea ta’ Banek
Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew (minn hawn ’il quddiem
l-“Istatut tas-SEBĊ”), u partikolarment l-Artikolu 12.1 u t-tieni
inċiż tal-Artikolu 34.1, flimkien mal-ewwel inċiż tal-Artikolu 3.1
u l-Artikolu 18.2 tiegħu,
Billi:
(1)

(2)

(3)

Skont l-Artikolu 18.1 tal-Istatut tas-SEBĊ, il-Bank
Ċentrali Ewropew (BĊE) u l-banek ċentrali nazzjonali
tal-Istati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro jistgħu
jmexxu operazzjonijiet ta’ kreditu ma’ istituzzjonijiet ta’
kreditu u parteċipanti oħra fis-suq, bis-self ikun ibbażat
fuq kollateral xieraq. Il-kriterji li jiddeterminaw l-eliġib
biltà tal-kollateral għall-finijiet tal-operazzjonijiet tal-poli
tika monetarja tal-Eurosistema huma elenkati f’Anness I
tal-Linja Gwida BĊE/2011/14 tal-20 ta’Settembru 2011
dwar l-istrumenti u l-proċeduri tal-politika monetarja talEurosistema (1) (minn hawn ’il quddiem imsejħa d-“Doku
mentazzjoni Ġenerali”).
Skont it-Taqsima 1.6 tad-Dokumentazzjoni Ġenerali, ilKunsill Governattiv tal-BĊE jista’, f’kull ħin, jibdel l-istru
menti, il-kundizzjonijiet, il-kriterji u l-proċeduri għattwettiq tal-operazzjonijiet tal-politika monetarja tal-Euro
sistema. Skont it-Taqsima 6.3.1 tad-Dokumentazzjoni
Ġenerali, l-Eurosistema tirriserva d-dritt li tiddetermina
jekk il-ħruġ, l-emittent, id-debitur jew min qed jiggaran
tixxi jissodisfax ir-rekwiżiti tagħha għal standards ta’
kreditu għoljin abbażi ta’ kull informazzjoni li tista’ tqis
bħala rilevanti.

(4)

Ir-Repubblika Ellenika ddeċidiet li tniedi offerta għalliskambju ta’ dejn fil-kuntest tal-involviment tas-settur
privat lil detenturi ta’ strumenti ta’ dejn għas-suq
maħruġin mill-Gvern Grieg.

(5)

L-adegwatezza bħala kollateral għal operazzjonijiet talEurosistema tal-istrumenti ta’ dejn għas-suq maħruġin
mill-Gvern Grieg, jew maħruġin minn entitajiet stabbiliti
fil-Greċja u ggarantiti bis-sħiħ mill-Gvern Grieg, kompliet
tintlaqat b’mod negattiv b’din id-deċiżjoni tar-Repubblika
Ellenika.

(6)

Id-Deċiżjoni BĊE/2010/3 għandha titħassar,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1
Tħassir ta’ Deċiżjoni BĊE/2010/3
Id-Deċiżjoni BĊE/2010/3 hija mħassra.
Artikolu 2
Dħul fis-seħħ
Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fit-28 ta’ Frar 2012.

Magħmul fi Frankfurt am Main, is-27 ta’ Frar 2012.
Il-President tal-BĊE

Deċiżjoni BĊE/2010/3 tas-6 ta’ Mejju 2010 dwar miżuri
temporanji marbutin mal-eliġibbiltà ta’ strumenti ta’ dejn
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