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EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT
av den 27 februari 2012
om upphävande av beslut ECB/2010/3 om tillfälliga åtgärder som rör godtagande av
omsättningsbara skuldinstrument som emitteras eller garanteras av grekiska staten
(ECB/2012/2)
(2012/133/EU)
tillfälligt Eurosystemets minimikrav för kreditkvalitets
trösklar som tillämpas på omsättningsbara skuldinstru
ment som emitterats av grekiska staten eller som emit
terats av enheter etablerade i Grekland och fullt ut ga
ranteras av grekiska staten.

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt, särskilt artikel 127.2 första strecksatsen,
med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet
och Europeiska centralbanken (nedan kallad ECBS-stadgan), sär
skilt artikel 12.1 och artikel 34.1 andra strecksatsen jämförda
med artikel 3.1 första strecksatsen och artikel 18.2, och
av följande skäl:
(1)

I artikel 18.1 i ECBS-stadgan föreskrivs att Europeiska
centralbanken (ECB) och de nationella centralbankerna i
de medlemsstater som har euron som valuta får utföra
lånetransaktioner med kreditinstitut och andra marknads
aktörer, varvid lån ska lämnas mot tillfredsställande sä
kerheter. De kriterier som avgör godtagbarheten av sä
kerheter vid Eurosystemets penningpolitiska transaktioner
framgår av bilaga I till riktlinje ECB/2011/14 av den
20 september 2011 om Eurosystemets penningpolitiska
instrument och förfaranden (1) (nedan kallad den allmänna
dokumentationen).

(4)

Republiken Grekland har, med avseende på deltagandet
från den privata sektorn, beslutat att initiera ett erbju
dande om skuldbyte riktat till innehavare av omsättnings
bara skuldinstrument som emitterats av grekiska staten.

(5)

Republiken Greklands beslut har lett till att de omsätt
ningsbara skuldinstrument som emitterats av grekiska
staten eller som emitterats av enheter etablerade i Grek
land och fullt ut garanteras av grekiska staten har blivit
ännu mindre tillfredsställande som säkerheter för Euro
systemets transaktioner.

(6)

Beslut ECB/2010/3 ska upphöra att gälla.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Upphävande av beslut ECB/2010/3

(2)

Enligt punkt 1.6 i den allmänna dokumentationen får
ECB-rådet när som helst ändra de instrument, villkor,
kriterier och förfaranden som används för genomföran
det av Eurosystemets penningpolitiska transaktioner. En
ligt punkt 6.3.1 i den allmänna dokumentationen förbe
håller sig Eurosystemet rätten att avgöra om en emission,
emittent, gäldenär eller borgensman uppfyller kraven på
hög kreditvärdighet på grundval av all information som
det anser relevant.

Beslut ECB/2010/3 ska upphöra att gälla.
Artikel 2
Ikraftträdande
Detta beslut träder i kraft den 28 februari 2012.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 27 februari 2012.
(3)

Genom beslut ECB/2010/3 av den 6 maj 2010 om till
fälliga åtgärder som rör godtagande av omsättningsbara
skuldinstrument som emitteras eller garanteras av gre
kiska staten (2) upphävdes, som en exceptionell åtgärd,

(1) EUT L 331, 14.12.2011, s. 1.
(2) EUT L 117, 11.5.2010, s. 102.
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