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DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO
z dnia 27 lutego 2012 r.
uchylająca decyzję EBC/2010/3 w sprawie tymczasowych zasad dotyczących kryteriów
kwalifikowania rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub gwarantowanych przez
rząd Grecji
(EBC/2012/2)
(2012/133/UE)
w zakresie jakości kredytowej do rynkowych instru
mentów dłużnych emitowanych przez rząd Grecji lub
emitowanych przez podmioty z siedzibą w Grecji i w
pełni gwarantowanych przez rząd Grecji.

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
w szczególności jego art. 127 ust. 2 tiret pierwsze,
uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Central
nych i Europejskiego Banku Centralnego (zwany dalej „Statutem
ESBC”), w szczególności jego art. 12 ust. 1 oraz art. 34 ust. 1
tiret drugie w związku z art. 3 ust. 1 tiret pierwsze oraz art. 18
ust. 2,

(4)

W kontekście udziału sektora prywatnego Republika
Grecji zdecydowała o przedstawieniu posiadaczom
rynkowych instrumentów dłużnych wyemitowanych
przez rząd Grecji oferty zamiany tych instrumentów
dłużnych.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

Wspomniana decyzja Republiki Grecji o przedstawieniu
oferty zamiany dodatkowo negatywnie wpływa na ocenę
rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych przez
rząd Grecji lub emitowanych przez podmioty z siedzibą
w Grecji i w pełni gwarantowanych przez rząd Grecji
jako zabezpieczenia na potrzeby operacji Eurosystemu.

(6)

Należy uchylić decyzję EBC/2010/3,

(1)

(2)

(3)

Zgodnie z art. 18 ust. 1 Statutu ESBC Europejski Bank
Centralny (EBC) i krajowe banki centralne państw człon
kowskich, których walutą jest euro, mogą dokonywać
właściwie zabezpieczonych operacji kredytowych z insty
tucjami kredytowymi oraz innymi uczestnikami rynku.
Kryteria kwalifikowania zabezpieczeń na potrzeby
operacji polityki pieniężnej Eurosystemu zostały okre
ślone w załączniku I do wytycznych EBC/2011/14
z dnia 20 września 2011 r. w sprawie instrumentów
i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (1) (zwanym
dalej „dokumentacją ogólną”).
Zgodnie z pkt 1.6 dokumentacji ogólnej Rada Prezesów
EBC może w dowolnym czasie zmieniać instrumenty,
zasady, kryteria i procedury prowadzenia operacji poli
tyki pieniężnej Eurosystemu. Zgodnie z pkt 6.3.1 doku
mentacji ogólnej Eurosystem zastrzega sobie prawo
rozstrzygania – na podstawie informacji, które uzna za
właściwe – czy określona emisja, emitent, dłużnik lub
gwarant spełnia wymogi wysokiej jakości kredytowej.
Decyzja EBC/2010/3 z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie
tymczasowych zasad dotyczących kryteriów kwalifiko
wania rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych
lub gwarantowanych przez rząd Grecji (2) wprowadziła
nadzwyczajny środek w postaci tymczasowego zawie
szenia stosowania minimalnych wymogów Eurosystemu

(1) Dz.U. L 331 z 14.12.2011, s. 1.
(2) Dz.U. L 117 z 11.5.2010, s. 102.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1
Uchylenie decyzji EBC/2010/3
Uchyla się decyzję EBC/2010/3.
Artykuł 2
Wejście w życie
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 28 lutego 2012 r.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 27 lutego
2012 r.
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