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DECIZIA BĂNCII CENTRALE EUROPENE
din 27 februarie 2012
de abrogare a Deciziei BCE/2010/3 privind măsurile cu caracter temporar referitoare la eligibilitatea
titlurilor de creanță tranzacționabile emise sau garantate de guvernul elen
(BCE/2012/2)
(2012/133/UE)
creanță tranzacționabile emise sau garantate de guvernul
elen (2) a suspendat temporar, ca măsură excepțională,
cerințele minime ale Eurosistemului în ceea ce privește
pragurile de calitate a creditului aplicabile titlurilor de
creanță tranzacționabile emise de guvernul elen sau
emise de entități cu sediul în Grecia și garantate pe
deplin de guvernul elen.

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
în special articolul 127 alineatul (2) prima liniuță,
având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor
Centrale și al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare
„Statutul SEBC”), în special articolul 12.1 și articolul 34.1 a
doua liniuță, coroborate cu articolul 3.1 prima liniuță și cu
articolul 18.2,

(4)

Republica Elenă a decis să lanseze o ofertă de pres
chimbare a datoriei în contextul implicării sectorului
privat, ofertă adresată deținătorilor de titluri de creanță
tranzacționabile emise de guvernul elen.

(5)

Calitatea de garanții adecvate pentru operațiunile Eurosis
temului a titlurilor de creanță tranzacționabile emise de
guvernul elen, sau emise de entități cu sediul în Grecia și
garantate pe deplin de guvernul elen, a fost afectată
negativ și de această decizie a Republicii Elene.

(6)

Decizia BCE/2010/3 ar trebui abrogată,

întrucât:
(1)

(2)

(3)

În temeiul articolului 18.1 din Statutul SEBC, Banca
Centrală Europeană (BCE) și băncile centrale naționale
ale statelor membre a căror monedă este euro pot
desfășura operațiuni de creditare cu instituțiile de credit
și cu alți participanți pe piață, pe baza unor garanții
corespunzătoare. Criteriile în temeiul cărora este stabilit
caracterul eligibil al garanțiilor pentru operațiunile de
politică monetară ale Eurosistemului sunt prevăzute în
anexa I la Orientarea BCE/2011/14 din 20 septembrie
2011 privind instrumentele și procedurile de politică
monetară ale Eurosistemului (1) (denumită în continuare
„Documentația generală”).
În temeiul punctului 1.6 din Documentația generală,
Consiliul guvernatorilor BCE poate schimba, în orice
moment, instrumentele, condițiile, criteriile și procedurile
de executare a operațiunilor de politică monetară ale
Eurosistemului. În temeiul punctului 6.3.1 din Docu
mentația generală, Eurosistemul își rezervă dreptul de a
stabili dacă o emisiune, un emitent, un debitor sau un
garant îndeplinește cerințele privind standardele înalte de
creditare, pe baza oricăror informații pe care le poate
considera relevante.

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Abrogarea Deciziei BCE/2010/3
Decizia BCE/2010/3 se abrogă.
Articolul 2
Intrare în vigoare
Prezenta decizie intră în vigoare la 28 februarie 2012.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 27 februarie 2012.
Președintele BCE
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